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تمني4آرلؤ%جمغآ

لريهبميربهقإلخب!إ!إ

همذق.نمقجمبن:ققحنتبلمخجث!تاؤلقذأ"

!؟يإرقي%؟فقنتنوت!،؟أنؤجمؤقيرلفةؤزخ!مة

تة:خبنمق3قنولديخىينونآئأؤي!يةقيبؤكل

فل.ضقغواق!م!فاجمقضراة،لأبارضأرشلثخاة

ةسصث.وا؟لغ!فيقتتلكي!الدبفيأؤزد5قآ

55:؟ةلجمتزشئزاآ!ف!وضلتجئه!طبما

ضتد!لغظير

553أه.-"امم!الاسوز-"

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



سنعطم!

بكلالاصلامىالتراثفسالكعابةعرع...المستشرهبنمنكميداب

طمسه.ويبتنى،عليهيبفى،ضده:موجه:حةائة،بحيدصهوما

تمملموجهةحركةنهكبعوأماساقامالاستشراقأنjشكمنوما

فىاليهتصديرهارريدالتى9لتيارلتلتقبلالاس!لاسالثرقتهيعةأجلمن

جنورباجعدحركةوهى.والاجتباعوالسياسةوالدينالئقافةمجألات

-كانالأخيرينا!مرنينفىنث!املها2نالا:قرونسبتعنيزيدماالى

ملموسا.-زال.يا

فحين..جبان!رو،الاسلامىالتراثصالمستثرقنإتكاوفى

نىءوجن.فاضججهلصينمسطر،5ماأنهولبببضهماللننص-ت

يصا!،متحمدجهلأنهكول-ذلكفىالحذرولنا-لآخربابىتقالظت

به.لم؟ذىوالحاق،صورتهسقلب،اقراثهذا؟!صأ%لىءت

االراثفىأبحامبماتسمتالمسمتئنرقنمنقلةدائما!جد!عرأنه

الىمض!طراتمسهوجدمنمنموكانبى،والموضوجمةبالتج!دالاسلامى

وقناعة.رضىص،رىالحفاإبشائهوالايمانيلاسلامتما.ليمقبوا!

ة8،

علقالاسلام"كتابهفى)؟(فايعرليوبولدالنمساوىالمستثرقهعول

وهوالمستشرقن،والاستثراقصحدفهمعرضفهو.ذلئا!العلرقق4مت

منهم:احد؟

اسدسد:بام!رلكبر!دتسه!111
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ول!ضاةالهندوكيةأوالبوذيةالفلمفةتعاليمأورباثقبللاقدن!

علىومبنىمتزنعقلىبموقفالمذببينبذفىيتعلقفيمادائماتحتف!

،3.-عع-.-.ا-..التفكص

فىالحاطفىالميلودخذالتواؤنيختل،الاسلامالىتننجهحالماأفاالا

ريسةةأتمسهبممنجحلوالأوربينالمستثرقينأبرزأنحتى،التمبرب

،ا!شعلىثبمبصجميعفىويظ!ر..الاسلامصكناباقمفىلالتحزب

متهمأنهبل..!ثهوضوعنه2علىيعالجأنيمكنلاالاسلامأنكمالو

قضاكله.أفاميقف

اثباتصاولالذىالعامالمدحصثوريمئلونالمستشرقفىبمض.يق

!..الدئاحقهىمتام.المطقوم،.بعضهم،الجربمة

كزيتبحهاالتى7والاستتتاجا،لاستقراءطرقةفانالجهلةوعلى

تلكأن.)اوسطىاالمر:نفىالتفتي!شدواوينبوقالعتذكرفاالمسشرقين

ضب،ونجربتجردالتارصية6فىاالمرفى-ئرتن2أبدالهأيتفقلمالطريقة

قبل.فنعليهمتفقباسعنتاجتبد؟دغوةكلفىكانت:لكتما

نأيقصلرنالذىالاستنتاجصسبشهوثعالمسششرقبنويختار

الىعمدوا،لاضهودالو!قالاختياراعليم4ضذرواذا،مبدئيااليهيصلوا

وهافصلثم،المحاضرشنالسهودجماثهدالتىالضيقةم!تآأق!مم!ااقت!طاع

نجبرمنإم!اثمصفسوءومنعلميةكبربروحالشهاداتتاولواأو،المتنش

منألى..لآصأبالجانروجهةهناثمفيةصضالىماقيمةينسبوان2

..أ؟(أ،تمسهم2المسلمينقبل

8،8

البى-!حمدالدك!تورداليفالنربىبالاسنمماروسلتهايحديث*هىالا!ا!كر)1(

918صالنامنةالبحة-بالقماهرةوب"مكتبةالاض ، IAA.
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الجحمياتأنثئتفقد،للاستثراقالضيقيةلأهدافنحقيقجل.:!ت

،المطرفودوائروالمجلاتوالصحفالكتبوأصدرت،اتتبالمؤوعقدت

لاي:ةمملة:س

Tile-بالاأجليزية"الاسلاهى1(صالم"مجلة MuslimWorld"

Monde!عه-بالؤنسية،الاسلامىالحائمد!لجلة Musul".عأ

Theكاالاسلاميةالم!رفةداءير" Encyclopaedia Of [slain"،

معل:الأخرىالمحارشالرlدوفىوالربالاسلامعنك!وهماث!أ

Encyclopaediaالاجتماعيةالعلومممارف6ك!ةد! Of "! alSciences"

كا!والأخلاقالدينممارفدائرة11،

Encyclopedia Of Reli! on andEthics"

الأس!لامفىأرزريةاالن!ظريةصلأضيرة"الدائرة"هذ.:تكتب

:تحوأ-

الغموضجمايحيط،الاسلاممفكرىبنالذريةالنظرياتلأةانا/

إكااقهاطر،بررتقدالنظرإبتقلكتكونأنالمحتملومن.:ا/،لجابم

نيةالأفا،طووشروحلمالطبيمةفىطاليسىارسطومذهباصريقش،الاسلإم

إحة.الحذ

*!الاسنالؤورخذمكراالذرلةالمقيدةهذهأ"-:نتطه
هـ...لردبع-ط

لفكرةءيخصميذكر(بم845)النظا!م!(ابراهيم)أنصنجد(الما،دف)

أسياء!أ.ضدمقالةكنب(ء087)الكندى،-أتلمةالذإ

هاشمأ)وبهاجاءالتىى5الذرةلعقيدة!امفزف+صيغةأولىاذ

!هلمنضزلةالمهنظريةالواقعفىنظريتهتعتبراتىاش،(أ339)ىالبصصس

يألمؤإلفهالمسائلكابفىوتوجد،الميلادىالماشرز،اء؟اق-ةالبص

ا!ا339منرةالف-تفىعاثرالذئالنيسابورىمحمدبنحعد!ث--د

لآرأ،له:موجز.،لمى؟فب!صا.ء.!18
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المأدةجمادةتبىكماأو)1((لايتجزألالذى.الجزء)الذرةأق7

امبهائية،بكنههاتتملقكخاصنية(فردجوهر)ذاقافئتتلمك(الجوكل-إ

.(التحيز)الفراغءماط

:ءت،النوعنفسمنجميعاوس،مكعبىشكلذ.اتالمرادوتعتبر

جزءايشغلمنهاكلاأنضيقةافىينحصريعنهاالحقيقىالأختلإففانثم

.(الحيز)اغالؤمنمحددا

محسددمدىأيضالهمنهاكلاظن،لتحيز3واالوجودعليوعلا:ة

مؤضعه.اغتصابيلأخرىالموادعلىيمتنعبواس!طوالذى(جهة)

بفضلهايمكنوالتى،الحوادثثقلدخاصبةياايوادشان:أنجيرا

بالفسغ!وئنداخل،خالبةفراغاتفىالمواد-ظهكوتتحر،نوعتهاتجديد

تؤيدءولكناستنتاجاتمجردعلىقوملاهذاعلىو-البرهان.والتصادم

لا.البسيطةالتجارب

**ء

دأزسة"هولهمالمناقضةمكاناتصلحلاالستابهذامقدمةكانتولما

هشاكن2.الا،الاسلامفىالذريةيئالنإعن،والأخلاقالدينمحارث

:يقالأنيمكنماأقلفيمالنقول،تجليلاعنمائقمفلقطتين

الفلاسنةالىالذر-فىالمسلمينالفلاسفةأقوالردان-لاولى

سا-!جمرعلىبهألقى،الحقتةيج!قولنجوانما،شلاضيهبمإقالأغر

منها:أسبابلعدة

(i)!ا!هـسبئمحارفرانرة"فىالمونوبمذ!كعبوفحمنالاتراسهد.بناين!مال

."،الاخ!لى

)2(5291.4,thics, edited by: JamesHastings!"!3!لأكا!نج ncyclo
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قداخظر.باتاتلك1!تكوأنالمحتملهن:أ(الدائرة*.تنكتقو

فىكنىايىصطؤإ؟مذءب-طريقعنالاسلامالى!لريقها:جدت

الط!يمة.

اء؟.اممتيمنهىفى*الأتان":وتخينضنعلىبت،اقولا؟رزا

بريتزلشأوالألمانىالمسششرقاليهاتوصلالتىالنتيجةهذهثم-3

Der"الا!إم"مجلةفىنشرب!ث Islamعنران.يخت:

إما،ساقالأولينالمتكلمينعددالكل!البوهرمذءب

وب!تأالاسلإ%هلعدالأولالكا،معمبينالحلاقاتصهألةفىبحث

اليونانية.الفلسفة

نضه:مابحنبهنتيجةفى.ولفد.قرر

."ثيمكمنلاالفردهرإجوافىالأسلامبايئمذصبأنلناينتجهذاس!\)

.)1(!ادألهالجوء.قنازلليو!تددة?رزابمأخوذايقبر

ض!الغموجمايحيطإمالملاساإدريةلافىابةإلنظسن؟9اقولاان-الثا.ية

إللاسقةبعضقالهمعاياق!ثرجانباأخذشططقولهوانثا،-والابها

قدت-ء%صىءالجانبذلئهأنبل.حكمهعليهبنبىثمالذ:ةءنالملدين

يقية.ا!أءرللفلسفةوليدانهكوشبيةعليهتلقبأاذ/يضاآ

؟...احيلةا.مااكرو

فيه.لماالمتصثداقجاهلأ:،الأسلامىابالتراثابىماتأنه

التراثفىالفرة!نميلمابحثيوهان:بوضسوحنقررأنونستطيع

لأمكن،الضيتةعنوالح!ودالتحاملتعرفلاعاميةبروح*سلامى

.141ص-الم!هبنكدالدرةمد.مب)11
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حفرنم!فىحس!امهبدهشمروفيعمةمنل،(كئرةععمحشاف"

!م!.هطمننستبينهسوفممما،كمثرين

!*8

باسشقال!مابهذاوه!خ-ءرزا

يخئقوتاوكاثحقأالحديثةيةالذريةالنظر"يعرضوهو-ألأولالباب

ا.حديث.والملمالاسلامتراثمنتستقىكص

مؤلففىالبابهذافىمابعضالىالاشارةسبقتقدكانولنن

لاعادقموياطفزاكانمملوهاتمنذلكبعد-تجمعمان2الا)1(سابق

.الصورة.هذهعلىمفصلاالموضوعضي

الأولى"القرون.فىالذرىالتدمير،يناقشوهو-اثانىاالباب

نأيستنتجثم،مدينوأصحابلورووقومثمودهدتكيففيعرض!-

ذرية.كارثةكانالأقوامبتلكنزلما

مي*!

:الاسلامرسولبقولهافهأمرمالمولح!وأخه!

.الفيوبعللام،بدصيقل!ريان:قل"

يههـ.،(يميدوماالبصيبدهـ*وماالضجاء:قل

لؤهانيأجم!جم!إ

لف.للهز-والأبراطيلالحقائقبرتفدعلين.-تا.بإلمة

.94-8"ةثنورة/2/
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لأولتالعابا

المحدشلهالذويةللهاضضرأا

صافةؤ،صيخ

أكمشىاالنظامي

يخنا؟وحكرة..الذرة*

احديثاألملمفىالذرة*

وتتليقاتنتائج*

غطىالوالنرونلولوة*

..الأسلامىإلعالممن

اللاسلاميةا)صاد؟فىالذرة*

11
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لأولاا!لى

ا!!م!!!فسئى

...ادطءالىيتظلعوهوالأوف!كاهذ.علىالانسانظهرمنذ

وكموضها.وجمالهاهـوعتفااستهوتهلقد

حتىجمانجتحلقوفضلط،عظمتهاواستسعر،الشمسفيهارأى،بالنهار

بته.بحذوونم،هـقتهفتتى،القمر8وأيوبالليل.فعبدهاضلمنضل

نألهسعحسالقصنظامأنالا،النظامكليهممافىالانسانولأحظ

فيهاليظهرفرصةالبملظجميى،الرافئعينصعنهنازلهبمضفىجتجب.

رهبته.

.النبومو!صد،اليمايتطلعفبات،.إلسماء.برفىيئهالانسانخذ2لقد

؟والبواسوالشهبوامواكب

علئاثتملت،الفلكيةالمعاوفمنكبيرةعصيلةالانسانجممحولقد

يلأبماطيبر.منتجبيلكيريلأحيانبعضقث!اماوان،الحقائقء!!!

النصفجاءاذاحتى،الحديثةالحصورفىكثير.االفلكعلموه!م

الكعيرصحةأثبتالذىالضضالحدثكان،المشرينالترنمن،اثانر

ا!ممر..الر،ألانسانصعدحفى-مملوماتهبئالار،نإررىمما

،88

يكسسبة:الجرت

اب!تضوهى.وملضاقاوتوابعهاالشمسمنالمجموتهذ.تتاكون

13
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ويومئذلمضئاادديشاءأنالاالانصافأوالخلليعرفلأدقيؤنظاءفى

اقحة.انوتء

حلةا)إمبتدئين،الثص!يةالمجموتلمكوناتموجزكىسياىشفيما

.-.التوابعمنيليهاساالىا.صسممن

"

الىينتمى!!م!-نجماوتعبر،ونواتهاالمجموعة؟؟لمبثو:اثحسا

لأغلبالغازاتمنخليطمنتتكوفىمتأجحةكنلةوهىثالى؟قزاممجنوعة

بونوالكمآواعلهيليولايدرؤنجين.هثلنعزففاالتىلأرضيةا!ناسى!أ

المناحىدثقدإوقد.وغيرهاوالحديدو-السليكؤنالنتروجينوجهيئ!الأو،

بل.الأرضبماالمناصىمن/06هنبكثرالشصفىدها،جهثيتالف

عثرءكبنحوالأرةرفىاكتشافهقيلالسسىفىاكنثفالجلير.كا؟ان

جماما.

درنجةمليون02بئحو-السمسفبصارةجةدإالملماء7وقدر

-.ع!.!ؤبة،منو

مئوية.درجة0006نحوفتبلغسطحهاارةصأما

مليونمليونمليونمليونمليون0002بنحوالثببسكتلةوتقدر

."-!طنمليون

...لأرضكنلةقدرهرة0002سهلأنجوأفي

ظرمرة901منصربهاأى،ميلا0438؟إتجطرهايبلغكم!

03ل!ع.ألارض

كها،الش!رحوالىتستشق،تبسهاحولثررانيةحركةرللثسمى

فئمبا!13بمرعةنهباالفضاءفيهاتنهب،انتقاليةأخرئحركةلهاان

قليل.بمدءنهاسبتكلمالتى،المجرةداخل-توابمهاممها،-الثانجبة

مي

؟ا
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مليون36عنايبداذ،الشيس!الىالكواكبأقربهو:عطارد

كما،فقطيوهاه!فئدورتهيتماذ،صلهاإلسبحفىأسرعهاوهو!ميل

حوذدورةلهنةالفلكيننبعضويحتقد.الكواكبكنلأخفمنكتننهان

6لما.دللئسرمواجهانصفيهحد2يبشبحيث.ؤلفسه

8

76بمفعلىوققعالثصىالبمدصفىعطارد.تاىوهى:ا!رهرة

المج!موعةكواكبكبقيةافاكما،بالأرف!الشبهشديد!وهى،ميلمليؤن

عطاردمثلئقسهاصلدورةلهاانويعتقف.الممىصلتسبح

،

...آنحوكلت!اوتبلغ.نحودواليهاظمنامنها،أمناهى*رض

كيفانالتكورتامةغيرلارفىكانتولما.طنمليونه.لميونمليون

ميل!.في4بمقكارلأسغرثفنرههيلا.و.لزيدص.غ!يخولله؟فطارطا
ط-.

..ا،رخنفبمثرة.مبيؤنالثنمىجبمويبلغ

الليلعنهاينثثياعة24كلىمرةتبسهاحولد.ورانيةحركة.:الأرفر

فئمزكينو0017نحوالاستواءخ!عئدالدررانصرسنوتبلغ،والنهار

أساعة.ا

نأذلكوممنى،ميلمليون39بمقفارالثمسعنألأرضوتبمد

دقائق.Aنحوفىمنهايصلناالفوء

يو!92لما2كلمرةحولهايسبحاالممرهوصغيربعتاوذالأرض-هذا

سوىمنهيرىلا:لذلك،الفزةتمرتتشقتم!هحولةدورلهأنكما

.الأيامرمرومعبتغيرلا.مهيئنصف

ميل.مليون4/1بنحوالأرضصأ)ق!مرويبمد

8

+!ا
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انهاذ،المتو-..!فىميلمليون114بنحؤالع!مسصبد:+يخ

عا!نظهبهيخألىعلىاليومويقارب.بيضماوىفلكفىحوليا3ببح

فهو"-عهأما.أرضيتينسنتيننحوتبلغالمريخيةالسنةاتألا:ف!إلآ:

الأرخعر.علىالحاذسة/؟سطحهعلىالحاذدةتلكلكماع.الأ9
-..3-.ط.رح!رحجم//\

ولآخر،(عبالي)فوبوسأحدهما،صلهيدورانقمرانيخوللمر

حيث،متضأدديئتجاهننايقيخالمرصليسبحانوهما،(إفزعا)ديبيس

الثائىيشرقبببنما،منا-لشرقيسرقأحدهما7يخالمرسطخعلىالمشاهديري

سفينتاكائاربما-ا.تابحينأو-القمرينهذينأنقيلوقد.النربمن

.أخرىعوالممن.حوهاطلقتا01ءفض

ذا،الشسميةالمجموءةكواكب.فىعضوتةلوآخمأكأ-ءو:ا!لشترى-

كئلتها.موة318كتلتهوتبلغ،الأؤعوقالزنصفمرةا1قطرهنصفيبلغ

بيعنما،حولهف-بحقمزا12لهأناذ،.الكثيرةبتوابحهالأنطاريلفتوهو

فانكذلاس.عاماا2تسنعغرقدورةفىالشجسحوز-وأقمارههويسبج

فقط.ساعات01حوانىتستغرقتمسهصلسربحةثورةالماكركبأمذا

ميل.مليونfewحوالىالثسعىممنالممشن!سىويعبمد

*

حجم\هنصمهويقرب،ميلمليونور6بنحوالثمسعنيبمد:زحل

نفسهصولد!رةوللكوكب.أقلأوالعلثتبلغكنلتهأنالا،فةالمشش

عأما.03فتستغرقالبعمسصلدورتهأما،ساعة4/101فى

أروعمنءخظىيرىفانه،فلكىمنظارنجلالمنالمشاهديرقبهوحين

حافةبهتبرو،7ضكوكبكأىمضىس3قرضيطالحهاذالسماءنناظر
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الرارراخليةأالحافةمنعزعهايبل!ء،حلةاتضدةالواقعفىهىأوت؟-ة

.أميال15تتحاوزفل!صمكهااما،ميلاسفأ41حوانى!تخارجية

تسبحوله.أقمار9الكوكباعذافانكذاث

هة.*نلبون

يإمومؤكل?في.

عسره-+-اآ..ء--":نج---..ه.-*..-.
...!.-..-ء.!؟55-5-.--.ء

!عصعصي:.-5-ء ------5---لهـ..80

كا!---..-5
--.----5-!.ة0505.

المرء..عص..----5،1-.-3--،سمهـ-...."نتصعل

عالا.-..-ه"هـ،ء؟.8..هه..

رص.-طف...*ه...5ه

.ممض3الرثزنعدك:.ةص!.لى؟:هه:.أ.ء

الأرضه:قيفي!!!!الحثنىنيمة؟:.0

---،-ء..-ءصء..عى..?.يؤر9موثتى?.،
كومكبماتا0

------ء--ءصع.--ء..

11-ءت"..--ه"ص-."-ء.ه---------!-.ء

الشمسللنطممديلى

المجمؤكواكبموياتمورنواةالسميفتبر

1(يشحونل!ل!كل)"

،

هىكواكبإثةثاالشمسيةالمجموعةأطراففىتقع:ايبعيعهاموكب

3927،،1783بحوالىالبصعشوتبعر.ويلوتو،لبونو،بورانوس

الترتيب.علىالأميالمنمليونا،367

نفسهحولدورةوله،لأرضكعلةمرةا5لورانوسكتلة:تعله
.ع

وقد،عاما84فترةقالشمسصليسبحينما،ساعة11تستغرق

.أقمارخمسةلهاكنشمفت
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نفةحولدورةوله،بورانوسكننلةعنقليلاكنلنةفتزيدنبتونأما

لهاكتشفوقدلمعاما165فىالشمسحوليسبحبينما،ساعةا6فىتتم

.انقمي

حوتبسبحفاة"م!العمممسيةالمجموعهكواكب،أبحد؟إو.نوو!ما

ث-إءوأقحارد،وكتلته،نفسهحولدورتهوأما.عاما248فىالشمس

.الآنحتىالهلمماءمنهاترق

ه،،

وعوايا:المجرة

فىادصماءلنرقىبل،القمرالىلنصعدلاالفضاءفىننطلقادتالآننريد

ولو-ثىءاستطستفمحاولنن،السمسيةمجموعتناصبعيدافنذب

الرهيب.الكونهذامن-شه-

مثلللقياس!ستخدباالتىالأرةسيةأبعادناجانبنطرحأنأولاعلينا

السبيل.1فتافىيجدىلنذلكفكل،وملايينهوثلافهوالميلمت.الكيلو

السنةهىة3!للقياكبروحدهنستخدأأنذلكبعدوعلينا

0000007.)الثانيةفىميل000186هىالضو،سرعةكاشهفلصا.الضوتط

مببىن6تبل!نسنةفىالضوءيقطعهاالتىالمسافةفان(الثانيةفىمتركيلو

ميل.مليون

..البحيدقالبحيدةالمسمافاتلتقدررالزمننستخدعوهكذا

"

ئلةالهاال!ودتلكمنواحدةىوه،صغيرنجمسمسناآنصفنالفد

يعرف/كالقرح!بديمأهندسياسكلامجموعمافىتكونالتىالنجومم!ت

محدإ"ءرسةهيئةعلىالمجرةبأنا)قوليثكنأدقوبحسورة.ةبالمب.

المجىسةقلرويبل!متماثليننصفينالىتق!سمهااشوائية5داقلها،إوجهههيئا

تقكل،:.ئيةحهـعوصخة000001-سكهايبلزبينما،ئيةف!وس.نة.اة/0000
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فموخيةشع*03.ماه.بمدعلىالرقيقةالحافةدفتىبينومجموعتهاالشمس

005004نحىوتباغالتى-المجرةنجوممنكغيرهاتسب!ء!:هتالمركزرون

.العمودىالمحورحولنجمهـ.لميون

الى،قموئبلآسنة4/14اليهانجموأقربالشمس!بينألىصافة:تبل!ء

ميل.مليونمليون2ره5انىصو

2.--حاا،أ)ةفى-لم.ننتاكر-تنامجىمثل-هـاثالمبملابيننإحها،ؤ!

0000005،1بينهاالبعدمتوسطييلغ،متناليةطبقاتوفىمنتظه!انتشارا

ف..ئ!ة!سنة

ور!،ضوخيةسنة...،،75بعدعلىاليناالمجراتأقربأنوجدوقد

-.wallLaoضوئيةسنةمايون0016دمافةعلىفيقعتصو!هـهأمكن!!

المتوسطفىمنهاالواحدةتحتوى،مجرةمليون001احصاءأ.ممنولقد

)انبممليونا.2...غسلى

هـ.-غببرهاوفىمجرتنافى-النجوممنالحظمىالغالبيةتتحرك:لا

نح!وءفتسبح..،ثلاثيةأوثنائيةجموعهيئةعلىبل،منفردة-المجر.ت

---رلىتماكليدوربينما،بمضهاصلأفلاكفىهذهمنمإهـوعة؟ل

.نص-"

نف-مال"و-دةإتت.نجىومهـاو،النجميةتهابمجموط-المجرةتد:رو

سنة...اكلثوان7قدرهازاويةعةب!

الأمياللافءآتبلغقدهائلةبسرعاتالبعضبعضهاعنالمجراتوتتباعد

العانية.فى

سنةمايون89بخمقدارمجرتئاصتبمدالتىالمجرةةأنوجدوقد

!إإيةالثا/فىميلا000،5الىتصلرهيبةبسرعةعنهاتجاعدفانها،وئيةء

...امهلىب!،ن
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البوالمفهالنظمتنسابهش،نظاموفقبعملالكونهذافىمثىءكل

بطالحركتريريحكم:احدانظاماهناك؟نالتسليممرمناصوا،،إيختلفة

.بالم!نإزمانا

هيثة:علىالحاءنةئعورتهرسميمكنالذى،الشىالنظامهوذلك

ييضاوية.إكأفافىتوابعحولهاتبحالوصطق-نواةأو-فب

...الأزلفىكانماالىتشيركأفاننهاصلال!ابحاتوتدور

ه

مجرتناوق،الشميةمبموعت!نافىالثمىالنظابمرأينانقد-وبعد

.المبماتهنكيرهاوفى

أالذرةفىالنظامهذانرىأنن!تطيجشل

.صفحاتمنيلىماعنهجدثناهاهذاان

بيبي،

http://kotob.has.it



الشمافىلفصلا

وتار!جش..لذرةا

:لملاةا

يثم!ف!!ماكلبأنهالمادىالجسميعرف:والمفو!واركبالمنصر

أجسامكاماومواليورا)والب!فىوالحديدوالهواهفالماء.الفراغمنحيزا

.مادقأومادياتأنهاباختصمارعنهانقول،مادية

مركب.أوخدوطا5أوعنصراتكونأنيمكنالمختلمةأسكالافىوالمادة

وقد.واذكيمائيةالطبيإ:"خواصهمنهمالكلعنصرانرانيومواليرفالحديد

والهييوبم.جيزبالأ.إدإتبدأ،عنصرالمائةعلىرربومايلآنخىالملمصف

.المندلفيومولاالفيرميوبمحهتىجتتدإو

،

؟قيلوالنتروجيناياوكسجينأهمهاعناصرعدةمنمخلوطوالهوا.

:الكربيتوقوالزبضوثواثارجونالهيليوممثلنادرةأخرىعناصى-من

غ!-عااخظكثا-الهواءلتكونالمناصرهذداختلطتوقد.وغيرها

مخلهت)علثهابتةقكونأنيتحتملابنسب-أخرىخلوفات8ليكون

مجموعومن.عليهتدأ!قائمةخواصهتبقىبانعنصرلكلتصحوبحالة

.الهوا.خواصتحددتالمناصرهذهخهإ"!

!!

معينيزعنمريناتحادمنمنهماكليتكونمركبانوالبنزينوالماء

قوإتةثابنسبمال!.يتملاالذىالاتحادذلك،محينةكيميائية)ممليةنتي!
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لتظي.عنصرلكلالمميزةالصفات-تفريبا-فيهاتملاضىخاصةوفك!

.الاتحادعمليةصالناتجللمركبجديدةأخرى-خات

تركيبهافىالمادة"زسمالتىالأ،وليةالخطوروهىالمناصرتكون-واذن

صبمية.ال!14.أس!وفىو،مركباوأمخلوطا؟ومستقلااعنصر:ئىلاكيمياا

غازية.أوسائلةأوكلبة

الذرة!رة

أحزاءعشرة!شهقستالحديدعنصرمنواحدااماجيلديناأنهب

:فكون

.جرام01/1لأولىالتقليمعمليةبمدالواحدالجزء،.زن

.جرام'\.-.Xا:هكذاويكتب

/أجزاءعشرةالىلآخرهووقسمناهالناتجالجزءهذاأخذناواذسا

:فيماون

=1لم01ك!1/1تالثانيةإتقسيبماعمليةبحدالواحدالجزءوزن

.جرام..؟ا/؟

.أاجر2ا-.ك!1هكذاوبكتب

الجزءوزنكانب!يثالسابقةبالطريقةالتقسيمعمليةواذا.والينا

إقةالساالمماية!نعليهحصلناالذىالجزءوزث.؟/-؟دائتمسا:ياالناتج

:نفا،شرةاب

001//،1..ت..-السادسةالتقسيمعملبةبمدالناقيالواحدالجزءوزن

.ام-بر

.جلأ.651-001!لا1:أى
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.قليا!هناولنقف

!ليةبهفىالب"لناوءالذىالجرامهنجزءمليونهناجزءاهذاهل

حواسناهوتلمسهأبصارناتدركه،إ-.،دلةايماتنة-ا

لا؟الجواب

!وجودهدأيلهوالشىءبذاتاصساسناكانمتىمنذ:لكن

تعجز-الموالممنيخرهوفى-المادىعالمنافىكثيرةإسياءهناكان

خنممهاونتمامل/اوجودهندركولكنا.ذاتهاادراك.نالطأبيميةحواسنا

هتين:فىاحدىغالباذلكفىمستخدمن،ويقاف!دق

ادراكمنالطبييةناحواءتمكنصركبةوسائلألىنلجأان-الأولى

.6لأشياءتاك

أثارأوتأثيراتالالبيعيةحواسناتلمسوفيها،3الأوهر-الثانية

بها.ولوهنبوصدهافنقطعسياءلأ9تلكعلىتدق

أمامفيهتمتح،الدقيقةالحيةبالكائناتملمسءمثلاالجوىفالهواء

تمجزفيتالىاللهحاسةلكينأيديناعلىوعع،تراهالاأعيننا:لكن،أجتا

با.الثعمور!ش!

الجهازوصنضاممهبئنظام.وفقزجاجيةعدماتاستخدمنا.اذاماحتى

تلكترىأنيأعينناعندئذأمكن،الميكروسكوب"أوالمجهرالمسمى

قبل.منذنكشعجزتأنبمدذاتاوتدرك،الدقبننةا!قائناتا

8

بلوالكهربيةالمفنإسيةالموىوخطورو،الراديوهوجاتهناكثم

كانسواءاطبيميةابحواسناجوهرهاادراكنشطعلم-عابمنجوجهأنقوى؟

غيرهافىوأثارهاتأثيرهاندركولكنا،المباشرةيخرأوألمباشر-بالطرقذلك
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ادزعاكعنالحجبمنمتنامهماماونتماملبوجودهافنهكلع،ايأمف!اءمن

ذاما.

وند؟كةكاذب!ما:خلقبمأثاره3ندرك-الخالقهناكفانوبالمثل

كائن.و5بماتأشبراته

هايؤبديهية-الخالقيدلعلىوالخلق،المؤثرعلىيدلالأثرن2ذلد

به.التسليممنمفرلارإضىوقاشنإلعقا!

ضك.ولا..اثههناك

ء

الجوفىالمنثورةالهباءةان:فنقولالجمسيمعمليةألىثانيةولنعد

وهىالضوئية0الأسمةمنصمةظلمنالاالمجردةالعينتراهالاوالتى

بمفىعنهاقالالتىالهباهةثلك-ماللمةجرداحلالنافذةمنتسقط

iceالمادة8بنالبنةأوالذرةافاالأقدمنن tشتثوزناتباخالواقع

النفيمعمليةبمدايهوصلناالذىالحديدصاممنالجزءذلكأضعاف

السادسة.

سنصلفات!االذ!لرصالفالنحوعلماكمسبمعمليةاصتمرتواذا

.جرم0122بموا:وزنهيبلغجزءالى33رقمالعمليةبمد

.اجراء01*1:وزنهمبلغجزءالى001قم:الممليةبحديو

بدالحفجراممنالبزءلهذا.ضيقىوجودهناكهل:اكقولنت!اءل

نهو؟يبلغالذىذلكأو،جرام.ا-22ك!1وزنهيبلععوالذى

؟جراما-.010*ا

المأثت،منجز.إلىءضصلفهل،ثا؟مالاالىاكمسيمواليناواذا

متالفلقالذىانمنصرضاصبحميعمحتفطاويظلحةيقىوجودله

اكدميمأدلياتمنلإمائيةمتسلسلةبفحل

؟2
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مبانرة-سالملمرالحقيقىالوجودعقنبحثصانناهولاكطرقان

الذلىالمادة!قا)جزءذلثهالىحتماسنصلأننابدفلا-هباشرةغيرو

بجمي!وت!!نفظات!ادحالةعلىتوجدمنهامستقرةوحدةأصغريعتبر

مباشرةاللإنهاثيةال!صمليةتسبقالتىالتقسيمعمليةبعد،المع!-وفةخواحسها

بمراحل.ذلكقبليكنلمان،الأقلعلى

..المادىالوجودوضصبنالىاذنوصلنا!مد

..الذربنالى

...الفردالجوهرالى

**

الأثدمينالفلاسفةتنكيرفىاللرة

وأ-الذرةموصوعفىاصلارمنالأقدمونالفلاسفةتركهفيمانجدلا

فةالفلخلقنهماسولىأليهالاسارةأوراص!تهتجدرد-سيئاالفردالجوهر

.الاسلإم،مديةالمسالحضارةثم،الهنديةوالفلسفة،الاغريقية

منفتمطلى،هميضمانظرااصساهيناالفلاسفةهؤلاه7راءهنانمرض!ونحن

التاريخية.،الفكريةالناجيتين

*

الاغزيقفلسفةكلالدرة

الاغريوتفكيرشالحديثضممفى)1(هيزنبرجكارلفيرةرقول

والىالتجزثةتقبللاالىالمتناهيةاللناتفكرةانبعاقكان":الذرةفى

جانزةعلىحصل.ايح!نجةالببمةأس،فمر.الدءالالمانالملماءممارمر111

للطيكل-تبلافكماكىسهدمديرمنمبشضل.اماس1r!سر.3291مامالطببمةفىنوبل

مدفقرو!دالتى"الن!11او"التمينعدم"قامدةصاحب-جونبنفىدمبرلينفى

تعدبدقالخطأ!:أنعلىعورهااحدىزنصوالتى،نريةخاصبةابةوعففىالدفة

ئاشا!قداراباوىدحركهكبةماسفىالغطأفىضروب(مئلاالاحروناالبيممكان

."بلانكنابتهـ(اهو،رائما
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المادةية.:نظالمادةبنظريةمرتبطا،أنواعهابجممع،الممادةبناءفىتدخل

لنجدوانا.الأغريقيةللفلسفةالأولىالمرحلةبهمااختصتاللتنن،والمصب

قبلالسادسالقرنلأفىميلبئىفسعاشالذىطاليسكننبهاالنظرتلفتءنبارة

القديمة.الفلسفةصرفبمفى*ذلكوكان(ق.م546-624)7؟دالميا

طاليىعبارةنتعولقد..الأسياءجميعمصدرهو111ءان:طاليس.أ!

ولو.كلهالكونعنهانتجأساسيةمادةوجودلفكرةانأ،لاتعب!بسعابة

المادىالممئىالهصورتلكفىيجملبالتاكيديكنكالمالمادة"لفئرأن

.لآنمنهيمالذىالبرت

ميلشفىيفثأ3.مما:قالذى،طاليستلميذ،انكسيماندرةا-صفةوفى

والمصير-الوجودهما-أساسيينقطينوجودفكرةحلت.،فيهاودرس

اذاأنهالمسألةلذ.مضاقشتهفىوجاء.الأساسيةالوصدةالمادةفكرةمحل

أنيجبنةالمتطاللإةءائيةالماد-هذهفانأساسيةواضد-مادةفناككانت

بفيراقحددةةالكف؟الظواستظلأقذلكعلىويتر-ب،4كاالكونتملا

ئتجشقد"والمصبرالتغيير"مبدأيكونانبدلاالسببوامذا.تضمه

.4يلأسيالجميعالمجهول1لأ!)،ذلك

ةقد.الأ،لامانتحتل"إلمضير"فكرةفانهيراقليطفلسفةفىأقا

أساسى.عنص!هومعلاكالناريتحركماكلاناغنبر

واللاوجودللوجود-الأساسيةالأقطاباننجدبارمنيدستعاليموق

الرئيسية.الفكرةتكون-

الفما!كأتنتجالمتعددالظواهران،الآخرهوبارمنيدساعتبرولقد

متعارضتن.اقاعدتينمجتمعإتثا!فحلورد
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انكسأالى،الظواهرلعالمماديةكثرنظرةألىولالتحريبسصب

جودوضافت!فقد.الزمانصنفرنبحوالىطاليسبصدجأءالذفاسرإحو

المجموعة،المتىادلتفاع!اعننتج،ايلأساسيةالموادمنئىز،،"*هـ!!

.زشتثملى4اكأساس-يةالموادهذهأنويرى.الكونتلمبء.*المتص.ددة

إمكلةأأتكاولقد.البحتةالمادية/العناك!رخواصسعاى-كبررهـر*قي-

ذاقا.فىتنحطمأن.بمكنولا،خالدةأنها/الموافىهذهعنكونهااخىا

النىالحركةفىمشاركنهاصفقطينتجولنابعهاالظواهرتغيرانواءت:ر

عث!مموائية.بصورة.!اجممتها

وهى:الأريمةالعناصرمبدأ!مبيدوكليسوخعأأعواعئنرةربعد

واعتبر.الأضياءبىميعالأصلتكونالى،والماءوالنارأوالهواءابا-سا

هذهمنمتجانسخليضصعبارةالأضياءلجعسيعيلأولىييأحسليةالحالةان

انالكراهيةحينفى،الأبديةالسعادةهننميمفىالحببينهأيربط،العظكر

.الحياةورسرحيةفىالظاهرالتباينمنهاوتشمكلفصلهاعلىتصلبينها

عصرالفياسوفيتفى،تطورهدرجاتأقمىا!دلة"نىجمتطالا-وصلوقد

ليوسيبنم!.تلميذوديمقرارولأمبيدوكليسمماصراكانالذىليوسيب!

نظريةفأصب!تليولىيبستعاليمفى،واللاوجودألوصدأظريةتبلورتش

ك!.والفارغالملان1أ

بالجسيماتنفسهاعنتكشفه"الملان"يمثالاالتىالصورةاث:اعتبر

بمضهاصيفصلفاوالتى(الذرات)وهىالتجزئةتقبللااصىاا،تناهية

.الفراغالبحض

ماكانبق!درولكن.يتحطملاخالدا،محضاوجوداتفنبراالىذرةوكانت

عددايتكررانيم!3تالمحضالوجودانفا،الذراتمن!ائىلاعددهناك

معينة.حدودفىالمراتستنها؟يالا
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متنافيةجسيماتوصدفكرة،التاريخفىهرةلأولضهرتوبذلك

لأساسيةاللبناتبوصفها-الذراتوهى-للتجرتةقايلةوتبالصنرفى

منالحقيقةفىمكونةالمادةصمورةأصبحتوحينئذ.جميعهاالمادةبناءق

.الذراتتلكفيهتسبحاذذىوالفضاءالذرات:فرعيتينحورتين

الذويةللنظريةالأصاسيةلأفكار،المتأخرونا.لا!يقالفلاسفةلقل

الاعدادتوافقنظريةوينالأفكارهذهبننأفلاطونفنسق.فيهاوعدلوا

والناروالهواءالتراب-وهىلأربحةالحناصرذراتواعتبر..لفيثاغورس

اليها.وماوالهرموالمعمنللمكحسميماثلة-،الماء

رية،الأللنظريةالأساسيةالفكرةبهنهأيضا؟لأببقوريونبوأخذ

فيمابمدالطبيعيةالملوءفىهاهادوراليدىأنلهاقدرفكرةاليها:أضافوا

تلتفىلاالذراتانالنطريةهذهوهول.الطبيحيةالحتمية-فكلوهى

قوىتأثيرؤحتتترركولا،النردمثلعيحوائيةبطرقةأوجزافاتمجمعولا

بفعلأو،الطبيميةبا!موانينتتمينمساراقاولكن،امراهيةأوالحبممل

المطلامة.الحتية

الفلسفةقسواء!ةالذ؟النريئفى6ضتطورأىالمرحلةهذ.يتبعولم

.)؟(اثمديمةالحصورفىالحلومأو

**0

الهنودللسفةلياللرة

هنالمؤابكثيرفىظهرتبملهوماالميلادىالخامساثمرقحوالىهنذ

ا-لمختلفة،الفرقبهاتكلمت،الفردالبوهرفىنطرياتالهنديةالفلع!ية

منها:ونذكر

.12-1ص-انووبةايعبة)11
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ايجاينافرمة-ا

وجماعة،شيكاالويبهاجماعةوزثمل:سنس؟يينفرفم-2

اتميكا.ترالسو

الويئيشيكا.وجماعة،النياباجماعةوتشمل:البراه!فرت-2

.الفرداجوهراموضرعفىالؤقهذهلآراءسريععرخمريلىوفيى

*

تنضموالزمانوالمثانالمادةانالباينافرمةترى:طجايناراى-ا

المكانىتنقعلةمنهاكليئسغلالمادةأصاهوأن.تنجزألاأفيا،الى

خونأن!اأهكيفيانةلهاولكنالحناحربتنوعتمنوعلاالأجزا.:هذ.

الاكيفيات!زرهصوةدرجةبسببالأجزا،اتصالويحصل.يابسةأولدنة

محينة.قواعدحسبوذلك

الجوهرانكارعلىع!وماالبوذنسالمذهب:شم:مبوفىيينراى-2

تاو"اثمانيةمنيتكون(الجزءأأنالبوذيرنيتصورولذلك،الفرد

صشهصغر2مملر،تدلوهى،دهرما"الوحدةهذ.وتسمى،الأقلعلى

.4للام!ياالمحوسةالمظاهرمنهتتألف

يتراوحا)خىو-الدء.ياتمبموعةمنيعألف!الذى"البم.،وهذا

أجزاءلاواحداشيئايفبربلمكانيةقسمةينقسملا-12و8بينعلدها

له.

بعضصبعن!مامنفصلالصغرفىاقشاهيةالدصماتءرزهلكن

وقتايبقى"لواحدالدهزماتأثيرانثم،للحواسيرماكلفىوموجودة

الدهرماتأنجثللوكةوحودفلاذلكوعلى.غير.يحقبهثمواحدا

!بما.تفنىافااذفيهتمحركوقتاتجدلااهوصدة

والسموترانتيكا،،سيكاالوايبها:البوذيتانالجماعتانوتتفقهناالى

الجماتفتقول.ا!رماتهذ.وصد7نفىذلكبحدتختلفانلكنهما
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أما،.لأبدالىوممتبقىالأزثمنذمو-ودةكانتالدد.هـماتانا!أو)ثا

للحالة،تغيرفصرفيتكونالذئالوقتقبالفعلوحصولهاظهورها

قوىتضافرببب،لكونايأوتاتمنوقتفىالدهرماتحدوثأنذلك

.:الفناء:والتغير،والبقاءبر!اصكبراش،والفسا؟./ثالح!د،:هىكثيرة

..الظواهرعالمفىبفعلهاومسيطرةضيقةموجودةالاقوى:هذه

فىولاالماضىلهاقوجودلاماتالدءأنفترىاصانيةاالجماعةأما

تأثيرأوفماطدونفقطظهورهاوقتعلىمقصورظهورهاوانtالمستقبا!

.ىأيملقوق

،للجوصالحقيقىبالوجودالبراهمةيؤمن:البراهمةراى-3

.والمدم،والفمل،رالمرض

:وءىةالخى-المناصرمنها:أئواعتسمةالىالجواهروتنقسبم

ةالهكاق9،"الزمانثم-و؟لأثير،والنار،والهواء،والماء،الأرض

.والرو-،النفسو

فانيةغيروهى،تتجزألاأجزاءمنالأولىالأربمةالعناصروتنألف

غه-كيفياتولها،العناصربتنوعتعئوعوس.منهايتركبماءبكلخهإفا

4الأجزاهذ.وجودوعلىللبرهانكئيرةأدلةالبراهمةيسوقو.أيضافانية

منها:تتجزألاالتى

نالابدلفناءواواككأكيب،نيةفاوهى،مركباتئجئتاكاماالأثياءا--

لاتنقى،.التىالأجزاءهىالأسياءهـهذه،فانولاص!كبغه!ت!ء.تةدم!-،1

يتراب!!أنةوبالفىنجدفل!،أجزاءمنيوجدصركبكلاثنجما-

"ات-ثش؟ف،ءركبةغيرأجزاءمجردهىأجزاءحود،الكلهذاو-ود

.تنظ-3في

http://kotob.has.it



والز!اتالمكانان:!ىايلأخرئالجواهرافىعقيدتهبمع!توأسا-اكلت

.ئنجزألاأجزاءمنلفهيئء"لصصسا

النة-ى.الىاصاتالا!تؤدىالىهـوحو.مكانكلفىحاشرةأضف.توا

.هبهض:دحدثأنايستحيلولهذا،إثقسبملاالذىءأجزات-"افىؤهى

اح!.و،قتفىاحدرص!احسط

و!ن.-،آعرضايحت-للملاوهو،الجوهريحتملهمافهىالمرض!!واما

الى،ءهـاف!صا:

المعرهضةو،الالحتراقو،والاجتماع،والعدد،ائحةإنرإ،إطمموا،أللوت

،وا!وت،اقبحوا،والحسمن،والبغض،والحبم!وايألبم،واللذة

.والقدرة

***

الاسلامومتكلمىالعربالفلا!مهفةعندالذرة

3.دالى%؟الم"وضوعفىالاسلاما:ءخكلواءرباأفهـلإسفةاتكلماقد

.اليوم،رةدأا17.ل!كليمةتحتيهما:هو6يتجزا،أنذفوابىزء11دالؤ

الؤفالجزء":عباراتالمجالهذافىاكمملمونا،مترفهانخدو

الجوء-"وة11الوا-تالجوءر"ص11احدا)؟ا)-بنءد!و(بميتجزألا

،(ال!-4لالفظىالا-:ى-إ،.عنداشر!مواثا!كايخقسملاالذفأ

.،!الجوهر))،

عالذىالجزء،علىيدلالكلامعلمقالجوءهـ(("لفظحسا!و%خ!ى.ا

."ينقسملا

حهبو-تشلطاها%،-أإوالمتكاسصإ؟ت،9*س!"اتأالإتكلئراءرآا)ىنظرنا:اذ!

متبالثيين؟روذهص!ت-ءأص
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ينقسبمانيمكنلافانهللتقسيمتعرضاذاالجسمبا!يقول:ولAا

ولهذا."جزءدإأو"بإىء"الىالعمليةتنتهىانإدلابل،نهايةمالاالى

نيص!و،يتجزألاالذىللجزءالحقيقىبالوجودالمذهبهذاآك!حا؟بيؤ.ن

.ووجود.تتفق:صواصصفاتأ،

منوما:"أجزاءلدمنتكوينهوالجسمبأنفيقول:العائواها

نهاية.سالاالىيسننرالتجزؤوهذا،،جزه"ولهالاصةإر-عهماجزء

واالفردللبمهرالحقيقىبالوجودالمذهبهذاأهليعتقدلاذلكوعلى

أخذتالاسلامةإكلمىمنالعطمىالةإالبيةأنعلىيةإجزألاالذدإالجزء

منيقابلهمكانماشغم-يتجزألاالذىالجزءمذهبى2-الأرلبالمذهب

.العربالفلاسفةاعتراضات

دشإن،وهؤلاءهؤلاءتفك!-منمختلفةلأنماروموجزصضيلىوفيما

.لأرا.لهذ.التاريخىبالتسلسلالتقيد

**0

يتجزألااللىالجزءمنمب-ا

فىهذهبالممتزلةمنالمتكلمينأوائلمنيعتر:")hمطالهديلأبو

يفرقهانيجوزاجسماانةالهذيلأبرويقول.الاسلامفىالنردالجوهر

،يتجزألاجزءايصيرصتىالاجتماعمنفيهماويبطلوتمالىسبحانهأثه

افتراقولافيهاجتماعلاوهو،عمقأوسضأوطوللهليسالجزءوهذا

.غيرهيفارقأويخرهيجامعأنيجوزلكنه

كليصيرأنالىثمانيةثمربمة2ثمنصينالضدلةتنجزأانويجوز

.!يتجزلأمنهاجزء

وانوالاتمرادنوالسكرالوكةيتضألاالذىالجزءعلىيبمزش

الانسانفىويخلقالميونفترا.اثهيؤلهوان،نجفسهمثاله2ستةيمارس

له.وادراكار/ؤيةإ

18هـ-223مامولوفى8،7rهـ-131ماموصد)11 tم.
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.أالعا؟ةه-:)ت1،ة:الص.ةنحةهإوا.والطمماللونعليهيرورلالكم!

و؟-ا!بعأن؟ةتر:وث"الييئماله:بئهالجمفىانيذيلأبوا!!قا

ةسمات:الأ.ض:صإتأحد!ساأجزا،ة"الجسميكونمآ:أقى،وأ-؟ا!

.!أستالآضوأءلى:أحدمحا:بعلن:الأخرة،،وأصدع!ما

يجزلمانهغإ-،يتجزألاالذىالجزءباثباتقال)؟(:ايةوطىهبصام

ء-شة:الركنأركأنشةللجسمأنوقال.يرىأوغيرهيمام!أنعليه

.تتجزألاجزءاوثلاثونستةالجمعمي!ونوبذلاث،اجزاء

ركنا.هشامجعله،جزءاالهذيلأبواعتبرهالذىأنقىىومنه

الجزءأوالفردأ)جوهرلاثباتأدنةخيةأ-شابن.رث::"زمابن

هى:يتجزألاالذخأ

متنا!يةمسافةيةكلعالذىالماثىلكانالؤدالجومريوجدلملو:؟ولا

نهاية.غيرالىأقس!ةاتقبلاهـ.اصةهذهلأن،لهنهايةألامايقطع

الررمذلئاتقيثاث-زءيلإ،الذىأالجرمنالجرميلىأنبدلا:ثانيا

حتىابرزائهيقتةرعلىيقد:سهلالجعم2جزاءألفالذىهوالثه:ثالثا

أأ.-التجز!أ؟ص-فىاءاتلإ:تتحملولاالتأليفمنصىءفييايكوزلا

ث!نصرر:لا

مست!ل:هذا-ء.:-،نها،تمجيرذا،ثف!كأن*يقدرار*:قيلان

عقا!.

هـرزاوعر،.!جزألااذفابالجز،اراقرففيه،يقدرأهم:قيلوان

نهاية.للفصمةز.ربم؟إةأنجدذا!

.،م،283؟18الأء؟نلرا*ةة5حك!في،عا:ءهالهدبللا"!ء،ا!.اكا-)"ا
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الأحبزاءمندلةالشفىإح،ناضرفىؤافىلل!.منهايةلأكانلو:رابعا

شثا.ولاباطلوهذا،الجبلقمامثللحانهايةلااكى

الجسمأجزاءعدديملمأنيحتموهذاشىءبكليحيطاثهعلبم:خاص!ا

متخاهية.اذنفالأجزاء

**

أبدايتجزآالذىالجزءمذهب-2

يتجزألاالذىالجزءمذهبخ!وماكبرمنيعتبر:)1(الئظامابراهيم

قوملى*مزاءنمواعتبرهاخصومهبا-راءفيهوصض"الجزءدزكتابهالفوقد

.أساسعلى

يثىءيننجزألاالذىالحرءأنزعموازاعمينان":هولهذاوق

عمق.ولاصضولالهلأطولى

!-*-اولاي!بمانممأاولاالأماكنيشغلمماولاجهاتبذقوليس

..يت!رك

ل!طعهماهئتفاذاجزئينالىتنت!ىحتىالأجزاءتتجزأ:-اهـونآوقال

زرزتشمتى،وهمكفىتجهـدهلممنهماواحداتوهمتوان،القطعأفنأهما

فناءهما.الاتجدلمذلكوغير،لوهمبينا

ولهالاإهضر،ولم*،جزءولهالاجزءلا:كانضدالنظابمرأىماT.و

غا!ه،ولاأنداتجزءمهجائزالجزءوان،نصفولهالانصفولا،نعض

.التجزؤبابمنله

:أسماه،لايتجزأالذىالجزءمذهببهيدحضكناباإلف:مئدى

.؟يتجزألاجزهاأنزعممنبطلانفىكأسالة"

.م508-ء-221حوا!ىتوفى،1(
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كتا؟فطذلكنجهيئوقديت؟زألاالذىالجزءئنكر!!اثةبىIايغار

..(،إتجزأوماالجزءقكلام":بعنوانخر2وكتابط،المساثلعيونل!

الاعظاما!ليهـىم!ن!أىبطالأ"اهـصىكتابها.أف!3،-:ايهبثمابن

.،لهجزءلامنهافيءوكلأجزاءهنهركبة

النجاة":كتبهفىيتجزألاالذىا!جزء!ه.بخت-د-ة::!صيئاابن

.،الحكمةعيون"رسمائلهوفى.،الاسارات"و

أغلبأنوهواليه1النظرلفتناأنسبقمالآراءهذهمنإحطونا

ارزلىاالجزءإطبدأويقولونالفلاسفةيضالفونكمانواأألاءصل!اسننكلطى

.أجزتلا

*4

لالوحد:انهنيضقولالذرةفىالأةدمننتفكرأحدءخلاصةا!ز-ءخعل!ه5
.......ط...،

بي!ماتوجودمنالاكريقفلاسفةبمضبهقالمأسولى3الذيستحقما

اءة:فى!اساسيةاللب!تهخبر-الذرارنطنسميها-الصغرفىمتناث!قي

.%سيه،!ا!ل--ادة

ا)ذ!ة/بوحودا.تكادهبمستالاسلاهروتكاحواقالهماذلئ!بعدتىد:ؤش

هوليم4اضاةأءجم!أنالاا/ارياحفجمىابالمنطقذلئاعيهلىإ-رهنةا:!-،واة

ال!ا!ثوةصاوترنجفنماوهو11ال!هـدالجوهر))اس؟الذرةيفتهر

ا)خحديث.

جانبهاالتىالاسلاموشكلطىوالمر!الاغريقالفلاسفةأفءاربقية؟ما

الفصةهذهكمانتان،-افنجزئةتفبللاالذرةبأنؤواهمىكا5.:ا!وارءا

الذرةبأنطيماتصورهمؤم-العشرلم.،الة..ءنمطلم--.د،ت!اسخور!قد

لد.%ا،صحصدبروو

***
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لثالثالفصلا

الع!المحديصفىرةالذ

لا،نقأقالطاللةايأموالرصدفىالدولوتسارعت!الذرةعص-بدألقد

أغراضفىاستخدامهاالطاقةجهدمحاولة،الذريةوايأبحاثالدراساتعلى

فىوالبحثالدراسةمنالطفرةلهذهكانوما.السواءضلى:السلمالحرب

بداثمالأساسيةماخواصالحديثالملمصفأنبعدالاتكوننالذرة

مهرفة-الأول:!ينءدتضيقبذلثامحاولا،الأساسهذاعلىممهايتعامل

-أىوالثا.الدقيقوتركيبهاوصفاتهاالذرةخواصمنعليهماخ!

ورفاهيت"انالاز-خدمةأجلمنالذرةفىوالكامنةالهائلةالطاقاتتسبب

له.صميماوتسخهبهاالأضرىالطبيعةقوىعلىالسيطرةمن:تمكينه

د:نالذرةكلنساسيةالأسالخمائقبايجازيلىفيمائعرضويضوف

إريدم!نك!،ويجدعا،هنالذكرهامحللاالئىالدقيقةللتفاصيلالتمرض

الحقائقلهذهإخرتاأبلجاهذا.الذريةوالهندسةاةالنوواكابيعةاكتبفى

الةا؟نأوائلتحت4ورالأورالنهضبمافجم!منالأولىتبدأ.فترؤينإىانف.-حه

.الأيامهذهحتىلتمتدمباشرةالثانيةتليهاو،!تالمشر

***

الأوربيةالنهضةفجرمنذالذرة

العمثرينالقرنأوائلحتى

-1627)بويلروارتالانحليزىالطبيىالعالمأيامعلىتجدد،ت

نظرية-(م4917-صه!ا4)لافورازييهالفرن!ىوالكيميمائى(م1916
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النظريةمذءودارت.التجزئةعبللاأساسيةوحداتمنالمادةتبهوين

بها.مسثمحقيقة

!!

1181مطأفوجادر:!فرضتعدلتو3018عامدالتننظريةظمرتولما

عنصريناجتماضثوأن،ذراتمنننكونالعتصرأوالمادةن2معروفاأصبح

تكوناع!مرأولذرقيناتحادالواقعفىهوكيماويامركباليكون!رأو

الجديد.الكيماوىالمركتبناءوحدةاعتبرالذىالجزىءتكولم،نتيجته

ذرةتربطالتىإخوىاان7018عامحوالىبرزليوشفرضوقد

كهربية.طبيعيةذاتتكونأنيحسبأحرى

هىالخفيفةاللمناصروخاصةالذرالةالأ(وزانانبروتلاح!ولما

ذرةأن1815عامفىا.فترضعندئدللايدروجينالذرىللوزنمضاعفات

علىالهيليوبمذرةتحتوىذلكوعلى.الذرىالبناءوحدةهىالايدروج!ت

أيدروجين.ذرة1،علىالاكسجينذرةوتحتوىالايدروجينمنذرتين

W%-1917عام)فىاداىأبحاثجاءتثم Vهامةنتيجةلتقرر(م

فكذلئة،الذراتهىبناءوحداتمنيتكونالعنصرأوالمادةانكما:ءى

،جة.الكيىالذراتهىبناءوحداتم!،ونخا3باأح*ا

1865ضاءاوشثيدتقدر،السابقةوالافتراضاتالبحوثعلىإضاءو

دالتقريب.الذ!ة-جبم

اطابقةااد!ل!رب"الذرأتباكتشافوغيرهثومسونقام7918عاموفى

،لاتالمبقالكاثودأسعةافحراف1دراسةمن(اطليقةاالااكتهـونات)

.كأةسص"وسحخنه.ونالالكغتحديدكتلةذلكبعدو!.حء!ةجاجيةالمت

،.

يموفأينالعشربنالقرنأوائلخى..استطاعقدالعمكانواذا

الىالايد:وجينذشةلوزنبالنسمبةمقدرةللعناصرإذريةءاالأ:زانإباضةربا
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تحوىوأنهاكهربيةطعائصاهاوأن،الذرةحعموكذلك،اوحدةاتخذت

الكثيرالىيحتاجمب!.صالنزايزللمبنائهاوهيكلتر.ديبهافأن،الكترونات

.والاكنشاتالبحثءت

"

العمثرينأ!قرنفىالنرة

رلالنفاذت!خنطيحالسربمةالالكتروناتأن3091ذيناردوجد

الذرةتشغلهالذلىالحيزأنثقريرالىذلكفدعاهالسميكةالمادة!تبقات

فراغا.أغلبهيكونأنبدلا

الذرةكنلةأنقدروفيهاالذريةنظريتهفوردرذرأعلن1191عاموفى

الكزةونات!اتحيطايأخيرةوهذه،النواةفىمركزةالموجبةفتهاوص.

صالبة.

النظ!ريةر،نجبقانبورنيلزالدنمركىالمالماصتطاع1391معاوافى

الذريةالنظريةعلعطبلانكماكع!ىالألمانللعالمالاشماعفى)1(الك!ية

عالمفىاتالدراءجميه،عليهتقومالذئاعنلأساسطبذلكفوضه،ذرفوردا.

قي!اكب،سمسىنظابمالذرةانوهو-عموماالمادةالىنظرتنافىبلالذرة

الآوا!الغصصلفىعنهالكا"مسبقالذىالكونىالشمىأا)خظات!مامايىاثل

.الكتابمذامىت

:ترسلةا)رز:ء:)"فيها-لفهـكزةواةمنتتكوناهنصراذرةأنذلك

فىاةاخواهذه-ولا-ألبةاناتالالكتروتسب!بينما،اإوجبةالف،ةات

محينة.طاقةياتء-..توذارتانبإإ؟ر

و؟تاسضانصا-تات:تدرونجها0091!ملأنك"ك!ءالغم*يةنظإظهـرت111

اءفيوحدةهي""الدرةانكما:نةول،لأمك%نظرورتجيعد.مبت!لمفىحهوديظوتاصمافها

.:،-*-ت:؟ة8لم02برجدلااتهوحيث.للطاقةالمدريةالوحدةهو"الكم،فانالمارة

ا!ت.نها؟ط.%*.ا،-"\/؟:جديهلانكذلك.الض..ذرة2،ذرةا:جدسركننلا

الض..."كم"3،"كم"2،"كم":برجد
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صشوىمن-مشا!-يقفزانالنو)ة.حرلالسابحالالبهتزونويستطيع

ذلئهفى.صحوبااليهاأقربآخرطاقىصشوىالىالنواةيبمدصطاقى

ح!حيحةوحداتقيمتها.تكون-ضوئىانبماثصورعلىطاقةبخروج

بلانك.ماكسونظريةرةقكاالكم""!

النموذجوفكرةبا،نكلماكس؟الكم"نظريةإكنانترفيقادلىولقد

كانتالتىاكلاثأغلبحلاىا-رذرفوردنظريةفىصيرالذىقالشص

نظاماالذرةاعتبارعلىئقومبرالتى،الحديثةالذرت4ةاننأرقبولضتمب

صمسيا.

الجيمذلكعلى"النيوترون"اسمشادوبكأطلقثم!91عاموفى

.الوزنفىلثريباالبروتونيكافىءوالذفالسحنةعديم

وبيكر،لمبوثأبحاثقالنوويةالتفاعلاتفى!يمالجههذاظهروقد

جوليو.وز:ص،اكو؟ىواديم!

مكلهمي

:ايلىوةتركيب

.-.ضقلوجودليابمونأننم!!منهوحدةأححممىالعنمبذرة

مثلنااواذ.ل!-كيائيةواالطبيعيةوخواعهالعنمرصاناتجميعوتحمل

ناتقي!تأ:صما؟حفجمالآمز!يتكونمستوىأ؟أ)1سطفبافاالمادة

يت!سثالتىالنقطة5!ةالذ:نتكرشا-توىإصمتقيماتبأحدالمنمريصبا!

المسعقيم.هذامنها

ت!؟نصيماتءامرنرفىتوجد8جوفا؟-ةبأة،1الذرةتصورويمكن

فى-النواةا!!ر-:تسب!و-ء:-:":لمةعء.-شحةت:عا!،الذرةنواة

هخد1اولسا،،الا!تفالحوايهرتسنلطولعبردوفعهىالنقطة:سويفات)1(

نقطة.عارهوادوالارتفاعالرنىعنمبرونعهورالخد،نهافي

خاعة.شر!!،نقمقي!اوخدمارهرلمنولى,اووايطح
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شحنةت!تلجسشات-الظزجىالقرسطحلينوينيالواقعالفراغ

سالبة.بيةكيم

:سماهافىالسقفمنيتدلر!جرةبأنهاكذلئةالذرةتصوريمكنك!ما

السابحة.الكهاربتمثلوإضاتحولهوتدورالذرةنواةينثلمصباح

الشحناتمجموعيسا:ىالنواةعلىالموجبةالش!خأت.جموعكانولما

كهربيا.متمادلةبذلئهالذرةفادفبهاالمحيفةةإاؤ

ي!مل-ش!اوكلالبروتونات:هىجشيماتمنالنواة:لناكون

يمكنكما.الشحنةبةعدوهىالنيوتروناتومنيرموجبةك!شبيةفحنة

..الايدروجيناتفى.صاكماضطبروقرناتمنالنواةتنكونأن

وأ3!اربالنواةحولأفلاكهافىالسا!يماتاجسىاوتس!ى

حولالالكتروناتوزعو-3سالبةكهرييةضحنةمنهاكللوي!هناتالكترو

أنيمكن-أ؟(1سماواتأوطامةمستوياتكذلكتسمىأغلفةفىالنواة

بكلخاصترتيبدبوذلك،الئغيلةالحناصرفىسبعةاتاعددهايصاق

عنصر.

الذرةفىالسالبةناتوالا)كشعددكانكهرليامتمادلةةالذ؟كانتولما

الموجبة.ناتشالبروعددنمدامىاويا-نةانمنز

إفالسهاالعابمالبناههـيما!فىالمختلفةالمناصرذراتجميعوتشترك

صولناتالال!روعددفىآخرالىعتحرمناترةات!تلف،،هـا،ت!طى

الموجودةوناتترا)نىبىعددقمثcالبروتول!تعددفىاىوبالتااكواة

.النواةفى

خر8يوتعبالنبةأعلاهندسى،ضعكلاسربيةامضةفىالماهكلمةنمنى)1(

طببةكلمةلامفائنربكيفدرايم"ابراميمسووةفىبنولالبماربمن2رالقر.معلوم

كاتررر."ربهاباذةحين"للكلهاس'،؟لما.ئوفرعهانالتاعلماملإجةك!ضبرة

انةعببفحبنمدىلا.-يخرهاأوانخلةخااثحكلدىتسرأء-ضبرةلاىارتفاعأنمى

يملوعا.لا!ءللارضبا)خبةسماءقوقه،عا>>;اومابهدهدا.,t$،؟لاقار

،كواةت:لداتىالمناءثمملكبها؟ثمصوونييهرةtقى،فيإ-ا..عةاظكلامو:.خد
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الطبيعيةخواصهافى2لحتا.صاختلافهالحددىالاختلافمفاعنويشأ

ها.وضكها)مميميائيةو

ء8

تلاومكونااللرةاقدار

rما.ا-8به!ااذذكأةؤماريبلغ

اسم.01-3ك!االنواةوقطر

صم.0136بح!ره64الاممنزونوقطر

مرةا000000بمقدأ!كتواةقوهنكبرالذوةقطرأنيتبينهذامن

ؤيهتصهءحهاثلاغ80باصيطالذرةنتمنقطةفىتتركزالنواةأنى2

.تناول!ضلاا

وهىعليهاالمتعارفلالعلهوحداتبأقلالذرةأبعاد.قارنةأردناواذا

احدة1)و،متلاصقةفرةمليون.؟حشداستطحنااذاانهلوجدنا،الملاليمتر

.ملايمت؟1صوىالطولفىتشغللافانها،لألأخرىارديرو

تشغكلافانهامتلادقةفواةمليونا000حشدضعتاالستاذاكذلك

حب3أخسخامةسبقمسايتضصح،كذلئهملليمتر0001/لأهـوىالطولفى

.النواةصمالىصةبالفالالكترون

*

82-01مملأ9ر301-الاكةالى*لكترونكتلةاقوجدوقد

.م9جر3ة-!.صرار6748-الي.!وتو.نوكنلة

.جرام24-ك!101ر5*6=النيود-ونوكلة

ولما.اخيوتروناكتلةتريياتساوىالبروتونكنلةأناعتبرولهذأ

تهتبلغاذ.-للبروءرزالنسعةجداصغيرةالاوحتيرنكتلةكمانت
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التىنواتمالوزنمكافىءالذرةوزناناغنبر-فقد،99/1حوالىالنسبة

.ونيوتروناتبروتوناتمنتتكون

بكثافةقورنتمااذاالنواةكمافةعظم،السابقةالمقأديرمننرويتضح

الملايينملايينالنواةكثافةتبلغاذالذراتكثافةهىالتى-الماديةلموادة

العادلة.ال!صافةقدرالمراتمن

*

ذكرناهاالتىالحديدجراممناثأجزاءتلكمقاديرنعرفأنهناونود

إلىالحدإصجراممنالضءذلايهوتقس!يم(الذرةفكرة"عرالكلامعند

اطديدجراممنالجزءذلكوزنأننجدفاننا،هندسيةمتواليةفىوزنهعشر

.جرام0122ك!ا-22رقمالتقسيمعصليةبمداليهصلناويمالذت

صوالىقدرهأناذ،الحديدذرةوزن-تفريبايساوىوهو

.جرام22-01*ر.39

جم"2ك!106منالمختلفةالعناصرذراتأوزانوتتراوح-هذا

جم.اك!01-22ا)ى

**

:الذرىمورئ

ووزنالحنصسذرةوزا!بيناكسبةبأنهللمنصرالذرىازنالرإ!رف

الاوكسجينكانأ-كأىةحوإوفى.وحدةاتخذتالتىالايدرشجينذرة

الذرى.وزنهأناعتبرحست-الاإدروجين:ليس-إقارنةاأساسو5

\.ر8.يامساولا،يدروجينارزرىاالوزنءصارلكفيو،وحدة16بامسا!

ذرك!.وزنوحدة

لماقالكتلمىللمددمكافئاارزرىاالوزنيمتبرمبسظةصورةىفىش

وزناصالأساس،عليموذلك،ونيوتروناتتوناتلممنالنواة

.ت!نوالبرلوزنءصطوياالنيو،هـرونوزناعتبارثبمت01الأاكتروأ
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:اللرى(لعدد

هذهتواةحولالالكتروناتعددبأنهذرةلأىبالنسيةيتحدد

.اةالشبروتوناتعددكذلكيساوىوهو،ارز:ةا

**

لتكوينأمثلةيلىفيمانحرف!فانناجميعهسبقلماوتوضيحا-هذا

رسبهوسدلملهامبسطةتوضيحيةأشكالمعالمختلفةالعناصربعفرذرات

الىاليهـو-ونرمزكما،الصركزمتحدةدوائرهيعةعلىناتالالكترومدارات

ترونوالخيو،-علإمةبهادائرةوالالكترون،+علامة!اصغيرة5بداؤ

.سوداءصغيرةدائرة

ص!،

هناإوجدلااواحدبروتونمنالنواة!ممون:الايعروجينئرة

اطاصةاصصتوىقالمدارهذاويقع،الكتروناصلهاويدور(ناتنيوترو

.النواةالىلأتربلأولىالسماءفىأوالأول

---------ءصض

سب---------------

*يدروجننلنرةنمورج

والعددت8..را=بيانهسبقكما،للايدروجينالذىوالوزن

.ا-الذرى
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مزالنواذتتت!ش:ايهيليومثرة

وب-جح.نبررون2وةبروتون2

!ا"الطامتوى*ثونالكشر2لهاحو

.لالأو

-وم)بهبا--الذرىوالوزن

.؟:الذرىوالمدد،.ر،3.

------*
لأ*

5(
ال!،ة

----

اميليومللرةفمونرج-

كا

---النواةتتكون:*وكسرسجينثرة

هـ*--هـ--!ء*3ثنيوترون8و،بروتون8من

!"لما8*،لا*موزعةإلكترون8حولهاويسبح

؟ا؟3إ؟ةأأ":كا،تى

لأ!9ءص"/.ايأولىالسماءقالكتر:ن2

-!*-5هـصص.الثانيةالسماءقالكترون6

الاوكسجينلمئ!نص؟جأ

والعدد،16؟سبقكما-للاوكسجينالذرىوالوزن

.8=ا)رزرد

..نالنواة.لتكون:الحديدترة

-وتروننب03وةبروتون26

مرزعةا؟صترونا26حولهاويسبح

كا؟تى:

الأولى.اهـصماءفىالكترون2

A،السماء:الكتروناا؟

.الترز-بممك:والثالثةالثانية

**---!!-ص

!*5--5!ءص

!/1*1ة**!*---صءصههـ

1!/،هـ/لا111
اأالما1*!6"هـه51

هـ!118لم.2."1111 *ص11
111*1//لم/لملم

11*!ءهـص/لم
*هـ!لاه*--يرصص5
**5-0-صص

*ت--هـ-ص
---هـ-ص

ايحديريذرةنمودج
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الراقي.السماءقالكترون3

.26-الذرىوالحد!هره85-للحديدال!رىوالوزن

**---ة---ةتتكون:اليورانيومئرة

ءصءصو-ص-5--**
يرةههيرء35:**فىةه!-ة-5ا)يورانيومذرةفىالتواة

ص?ةصهبؤ/////ص935*لا؟ة*الأة11باليورانيومفالمعر،الطبيمى

لم/ههة"/1111/ا3-"ا\ا\اهأهاةا"لم؟4611و،برونون9؟من238

5إإجمالراالملمث!"ئي؟لألم!29حولهاب.جحش،أ--و.نرون

هاه"ها؟ا"ا11//لم5ا/لم/اه:ىلاتىموزعةالكترون

لألا**لإهإلأ؟لا؟-؟صهيرصلم//لم/

5***فى"/هصصغصى!8!مفالسماءفىالكترون2

*ت-تةةت!يرص.لىولأا

اليوراي!ومللوة3نسر

9 ، 21 ، 32 ، 18 ، Aوالثالمة.الثانيةالسمواتفىالكزونات

الترتيب.على،والسادسة:الخامةوالرابعة

السابحة.السماءفىالكترون2

.29--.-ازرزرقوالحدد،238=اليورانيوملخذاالذرىوالوزن

**

:لأخصىالصرا*،مميطت

غيرىأصذريةجسيماتالنوويةالضفاعلاتوافىالطبيعةفىتظهر

والالكترونالبروتونوهى-ذكرهاالسابقالرئيس!يةالجسيمات

يلىةمامنهاونذكر
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4:ش-شاحن،درتالاايم-سكتالة.فساوىكعلتهسيم--ةتترونايبوإ

فىيتواجدلاوهو،للالكنزونمضادايمتبربذلئهفهوموجبةالكهربية

.جداقصيرةزمنيةفرةالاخلالا)و:بخمة

صوئية.ذريرةءوأوضوئيةكمةو!لةيمثلجسبم:ونالئو

وتونأةاذاكعنونتجممهاتحدالالكترونمنالبوزيتروناقتربواذا

الذرةنواةمنالقريبةالشدتدةالمجالاتاحدقوشونالةد-لاذا؟دلك

.والكترونبوزيتر،نالر!نروت

ولكنه،والسعترونبوزيترونمنيتكونالةوعسنأنذلسع.سنىولي!

الجسيهثنهذيناخادمنتنتجالتىالجديلأم!ا!صورةاضطيحتبر

لي!ت.الآوا

كتلةمن002/1تاغكتاتهالشعحنةعديمجسيمء!و:الشبى؟رإخو

.إممترونالا

ازبم-اهفى،إغهانهذلا؟،،للنيوترينومضادايمتبر:نصوتوينوا؟نتى

.مملوممغنطيسى)معسمبةبالفلهثخماد

ثت-حا"؟در.رة002ا)كاحركتلتهقبلغأولى-سيمهو:ا!لإزون

يخةةادء؟الأش"مةفىيوص!وهو.سالباأوموجبايثونوقدبرالألتهرونا

!ا.كذإ!را11-ار-كاالغلافمنباستمرارالأرضعلىتسظروالتعس

*

اكء+ولطخاحثةالذريةالجسيماتلهذهن2علمياالمقررومن-هذا

نينوااقىاءعمتصثءياذلكيكونأقعلىخاصةظروفتحتالآخرا)ىاحدها

بالطاقة.الستلمةبط!سالتعس
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هء-توفئ،ج!ازر-ارالكنرونا.،ظأ!الذرةنواةت!شصإنبحدثفقد

ويكونالبرش؟ونسحنةمعشحتهتتمادلحيثالالكترونانعدمالحالة

إمتصاكر4ء-إ:نتكااولم.السينيةالاشمةنبعاثبأباممحاناتراونيرزجالتا

إةا)توالىا!اةرباال-رأفىالمو-ودلذلثهبار.سبةت.-يىثهأ.ه"تر:ت21!

النواةعنأبعدمداراتشغلكائتالتىتلكمنالكترونيسقصفحندئذ

السيت:ةثء*ا!اقتت.صعفاتء!الذىالالكترونلمحيهر،ىالذىالمداليفخل

النيوترينو.بجصيممصحوبة

انىمعينكلاقى.كأء--خهمنوثلإلكبقفزعندماوتونالةينتجعثذلك

الطاقة.ةهـثح!ورةهوالفوشن:يكونمنهأقلآخرطازىق!مستو

ويتحول،وبوزيتروننعوترونالىالبروتونيتحولأنويمكن

بضورمصحوبةالترولاتهذهوقكون،والكترونتونبروالىترونالهيو

.يلأخرىالذويةالجسيماتعضمهعالطاقةمن

وأاللفخاصيةولى"صنركةخاصيةلهالأوليةاذجسيماتهذهن2كما

ية.ازاوااته!رك؟سية

:جهةهنوذلكاشةالدوبالنريةالجسيماتهذهمن؟ثيرتشبيهإ-كلو

أيكية.لمهمماارلنظا

88

الثثائية:الةأصية

جعيمات%نهاعلىيةالذ؟الحميماتهذهالىالنظرنستطيعلااننا

لهاانأى،أمواجاقصطحبجسيمالتالضيقةفىلكنها،-:امدةكلذات
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فىالحالاتبعضفى-تمسهاتريناانبواسطتهاقستطيعثنائيةخاصية

.أمواجصورةقأخرىحالاتقنراهاانناكما،يمات%-صورة

نأالمشاهدفمن.ثنائيةخاصيةلهأنعلىالضوءدراساتدلتولقد..

اعتبراذاالافه!عهايمكمنلا-التداحلكخاصية-ضوئيةظواءهناك

الجسيماتمعقسيلأنهتعنىأخرىظواهرهناكأنكما،موجياالضوء

مستقيمة.خطوطفىالفضاءتقطعالتى

ثضفىالتىالغريبةالثنائيةالخاصيةان2491عاملبروجلىتبينولقد

فىالجسيمالهمنكحزمةتصورهثم،أحياناالموجيةإصورةاالضوءعلى

-لعادةخاصيةافابل،فحسبللضوءخاصيةتكنلمى؟ض؟صان

الموجبة.الميكانيكالجموضعالىالاكنشافهذاأدىولقد.أيضا

تمتبرفص،الثنائيةيةالخاىتبكالذرةخرونات.N(انالمؤكدومن

الحديمةالفبيمةوتستخدم.أمواجصورةفىنناتظهرأنهاكما،جسيمات

تصور-أو-صورةعلىاطصولفى(ائوجيةوالجسيمية)الصورتينكلا

.للذرة

أوصطبةشبهنه2الذرةداضالالكروناعتباريمكنأدقتمبيروؤ

ف!المستوياتتحللثمتكوبقلمملياتباستمرارتتحرضلطاقةمحلىتربهبز

المضطعربة.الفرجمة

ولكعنه،د!لماموجودككاءتيتحركلاالالكترونن2تصعورويمكنع

.النواةحرعلالأغلفةقالمجالطاقةلتركيزنتيمنعفىوويايتكون

عرعاالكعلامنشيمواننا،للالكترونالجسيميةالصوراعتبرناواذا

صورتسبحنواةمنن7يتكووالذى،الذرة0فىالشمممىالنموذخ

.ناتالكترو

"9

(r)-االدم(لاسيات
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يمبهنفانه-والموجيةالجسيمية-محاالصورتناغنبرنااذاأما

.أفلاكتسورهانواةبانما-هندسياالذر؟.وصف

منه.عالمنحنالذقالكونفىالشص!ىالنظامصورةهىوتلك

*

لنظائر:ا

الكيميائيةالمناصرلأغلبذراتمختلفةبدرجاتالطبيمةفىتوجد

عددأى-الذرىالحددلا.تمسأنفىالطبيعىالحنمرذرةمعتسترك

عنهاقتختلتولكنهاالبرتوناتعددأيضايساوىالذىالالكترونات

أغلبوتوجد.النواةفىالنيوترونات!داختلافيسببالذرىالوزن

ويشترك.مختلفةلنظائرمخاليطهيئةعلىالطبيعةدقالكيميائيةالمناصر

والطبيعية.الكيميائيةالخواصفىونظائرهالطبيمىالمنصر

،رروتون8مننواتهتتكون(16أوكسبم)الطبيمم3سجينفالاو

الذرىوعدد.16=الذرىووزنهالكتر!ون8حولاويسبح!وننيو8

=8.

ويوجد،18والاوكسج!17الاوكسجينهماأخريننظيرينلهانعلى

بهاالاولنواةأنالاالكترون8صلهاويسبحبروتون8منهماكلبنواة

لهذينالذرىالوزنكانولهذانيوزون01بهاالمانىونواةنيوترون9

الترتيب.علىا38..و،417..رهماالنظه-ين

99%،ر76:المببمةفىونظيريهالطبيعىا.لاوكسحينتواجدنسبةوتبلغ

الترتيب.على%ر.2،4%.!.

يتفيرلم!مستقرةنظائرالأول:نوعانالنظائرأنوجدوقد-هذا

ونظيره،12ىالذ!الوزنذىالكربونثاء،الوقتبمضىذرقاتكوين

ىذونظير.14الذرىالوزنذىوالنتروجين-13الذرىالوزنذى

.15الذرىالوزن
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فىيحدتالذىالتغيربسببمستقرةغيرنظائرفهوالثانىالنوعأما

عناصرذراتالىالنوعذلئهذوتتحولحيثالوقتبمرورذراصاتكوين

أ--قا.

لهازوجيةذريةاعدادلهاالتىالكيمائيةالحناصرأغلبانوجدقد

نظيرانأونظيرفلهافرديةذريةعداد2لهاالتىالعناصراما،ثابتةنظائرعدة

لأكعر.علىثابتان

الراديوممثا!8rمنأعلىذريةأعدادلهاالتىالحناصرانكما

فقط.مشعةنظائرلهارانيومواليو

003نحو-عنصرا401وعردها-اليومالمعر.وفةلنحناصرويوجد

مفط.05الطيمةفىتوجدمنها،مشعنظير0001!قوكمر/ثابتنظير

فىتمستخدمفهى.وغيرهاوالصناعةالطبفىكبيرةأهميةوللنظائر

إتوالريوالانسانفىالفسيولوجيةوالظوإسالكميائيةالتفاررتدراسة

وغه!،ادالمروتحويل،الصناسالأنتاجحودةضبطوفى،والنبا!ت

ذلك.

**

ا!عامى:النشا!

قصد-سابقدون-ا.698غامبيكرلسنرىالؤنسىالمالماكتشف

أماإحمنلقطمةصورةارتسمتعندماذلكوكانيشعاليورانيومعنصران

فلها.أسىموضوعحساسفوتوغرافىلوحعلىاليورا.بخوء

.النفاذعلىوقدرةاشحاعيةخاصيةلهاليورانيومن2علىدليلاهذاوكان

98دعام!ققبلمنالسنيةللاضمةالألمانىإ،تمبناكنسفهاالتىكلك

غه!عناصصهـأضىصالبحثالىالملماءدفعقوياحافزاهذاكانولقد

.الاضعاعخاصيةلهاماليورانيو

!ه
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كمسا،مشحةىأخرومواد.والراديومالبولونيومذلميبمدفاكنعشف

الكربونمثا!مشحةعناحسرالىقبلمنمشحةتكنلبمعناصرتحويلأمكن

اضصرابحدوثالىالاشعاعخاصيةوتمزى.المشعوا)نتروجينالمشع

ذاكويصاحبآضلحنصم-نواةفتصير،التحولالىيدفمهاالذرةنوا؟فى

اسحاعية.طاقةانطلاؤ

:أنواعثلاثةالىالاسعاعوينقسم

الهيليومذرةنواةانطلاقشعبارةجسيمىاشعاعوهو:الفااشماع

منت!وناننىالهيديومإرةنواتمتبرالاسحاعهذامنالوحدةأنأ!أ

.تروننير2،تونبرو2

جآماضنممنأ

لضاأأمبمة..

االيل!وما-شاة.:ة..بيشثمة

عة!:آ15!ع!
اط!.ة!!هـأ

عات*سمااعنوا

سالبةوناتالنهبانط!قعنعبارةجسيمىاسحاعوهوبيتاا!عاع

موجبة.ناتيتروبوزأو

!لاقةانطلاقق3لمجارةتماذموجىاشحاعوهو:جامااشماع

.جداقصيرةموجةذاتكهرومغناطيسمة

**

53
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3*.عر:فمى-فترة

تنراوو،ا!حةالمادةذراتعددنصفلتحللاللازمالزمنمقدارهى

كماق-ايثانيةهنجداضئيلةأجزاءبينالمشعةللعناصرالفزةهنغ

كماالسخينمنالملا-شآلافالى-ثانية020r*6تبد!اذالهيليوم

سنة.مليون0045تبلغحيث238آاةبواليوشفى

المشمةقالحناصى-خواصمنللاستفادةضروريةالفنزةهذهومم.فة

.المجالاتمختلف

**

يطاقة:Iوالمادة

واحدلشىءمختلفانصورتانوالطاقةالمادةاناعلآنمعروفاائسبح

فخولان-نظريا-يمكنكماطاقةالىالمادةتحويللمثنانهبممنى

علىبالطاقةا)إدةتربظالتىالحلاقةأينشتينوضئ!وةرر.سدةالىالطإقة

التالية:ةالصو؟

.الضوءسرعةمربعxالمادة-ال!قة

نانجدالثانيةفىمتركيلو...ر.03=الضوءصعةانوبمملوية

تبلغ-الماءولتهكن،المادةمنجراماكيلوتحولعنتنتجاتىإطاقةأ

ساعة.واروكيلولجون00052حوالى!

المالىالسدم!قاتتاجهايمكنالتىالقصوىالكهربيةالطاقةكانتولما

كيلواتحولن2لنايتبين،سنوياساعةواحلكيلومايون000/01تبلغ

.ءاتة2/12بمقدارالمالىالسدطاقةتحادلطاقةيعطىالمادةستاء%!

**

للعناصر:معورىالجدول

هـرزهوان،مشتركةخواصالمختلفةالعناصربينأنإ"اهاءإلآحظ

.7عددهادوراتفىخواحسهات!رالمناصر

53
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.وفقاتصاعدياللمنأصرالدورىالجدوللتخطي!محاولاتقامتوقد

المنصرانمنهاالما-خذ،بعضلهظهرتالأساسهذاأنالا،يةالذرلأوزانها

مختلفة.الذريةوأوزانهاواحدةخواصهانظائرلهيتواجدأنيمكناحداسا

تتوقف-للعناصروالطبيعيةالكيمائيةالخواصأنمؤكداصارولما

يبنىال!هـيثالدورىالجدرلاصبحلذلكالذريةاعدادهاع!ق-ثوريا

الذرية.لاعذادهاوضاتصاعدياالعنماصرترتيبأساسعلى

رأصيا--مث!زكةخواصذاتمجموعاتفىالترتيبهذاويتم

.7عددها-أضية-دوراتفىتمسهاتكرر

فىوضمهعرفمتىعنصرأىخوأصدراصةالسكلمنأصتحوبذلك

اللوولى.الجلرل

كيفيةلممرفةاللازمةالأساسيةالمملوماتالىتعرفناأنبحد-ولآن

وهىالتاليةالخطوةالىنتقدمننافا،المجالاتمختلفقالذرةاستخدامات

الذرية.للنظريةالحمليةالتطبيقاتبحض

8*&

of
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بعالرالفصل

وتط!بعقا.تسانج

والغرابةالأهميةفى!مايةأسياءسمسياعالماالذرةكونعلىتبقتلقد

وماداصت،العامنيالتكوهيكلفىتشتركالحناصرجميعذراتدامتفما

-والنيوترونالالكتروناوتونالبرووهى-احدةالذرالتوفىالبناءلبنات

العناصرذ:اتبتءتشكيلاعادةفىلتفكير11جرىأنالطبيمىفمن

أهمأخرىعناصى!لتصبح،الطبيعةفىبكثرةالمتوفرةخاصةو،ا)رخيصهـة

وأثمن.

قدرخويليم!عننهوأ،احد.ولشىءصورتانوالطاقةالمأدةدامتوما

آفاقابذلكتفتحالنوويةالكيمياءفان،هايلةطاقةالىالمادةمنضميلي

يداعبظلالذىالحلموهو،رخيصةوفيرةطاقةعلىل!لحصروا!سمة

.يات؟(:أ."*منذالشريةخيال

البنىالعمليةالتطبيقاتلبحضسريحةلمحاتنعرضالفصلهذاوفى

فىمجالاتوذلكيضمسىعالمالذرةا!تقررالتىالذريةالنظريةعلىترتبت

استخداماتثم،الذريةوا)طاقة،بالعناصرقاءالار؟ثهىثلارنسسية

.الانسانخدمةلقالذرة

حنىصو!هاابسطفىالنوويئالمعادلاتبكتابةنكتفىوسوف

والتى،إتهاتفصيافئالدخوليهمهملاالذينالقراءلبعضازعاجانشبلا

الكتاب.0هذانهايةفىبذلكالخاصالملحقفىالأءيهمه!نيجدهاسوف

**
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صرلعنابياءتقالارا

فىضربتظخىحى!وسائلباستخدامالسبيلهذاف!السيرءالماسطحاول

بيتاأوألغا*نطعاتيضهبتمأشالنيوترون؟ووتونبا):الحنرنواة

مماثلة.أخرىطرقباستخدا*.3رزلكو

مناسبة-؟حظطاصةالضاربالجسيماعطاءبمدالضربعمليةوتبدأ

.)1(فولت:تبالالاكتثقدر

مثل--البطتءبالجسيمالفربانالحالاتبعضفىوجدوقد

منالنووىالتحولعمليةمطفاعليةأنثريكونقد-البطىءالنيترون

النيوتر:ناتهذهبامرارالابطاءعمليةوتتم.السريمةبالجسيماتالضرب

البرافين.أوالثقيلالماءمنستائرفى

كلا

9191عامأذمناصرتحويللمحاولاتناجحةنتيجةأولىظ!كأتو!مد

وذلليه،صناعطنو.وىتحولأولعلىالحصولفى1يزرقوردنجحعندما

لفا.2بجسيطتقذفمابعدأوكسجينذراتالىوجير،اننتذراتبتحويل

الكتلىعددهالطبيمىللاوكسجيننادرنظيرهىالمتكونةه-حجين3الاووذرة

:هـوتونتحريرعنالصليةهذهاسفرتوقد17

(1)00000نتووبرس؟-جينأو!-ألفا-؟ئتروجين

وجوليوثادويكيدعلى3291عامحدثهامئووىتفاعلوهئاك

.ونالنيترىاكنشافا)1pكيرىايرينوؤوجته

كهربيةضحتةذىجسيميكبهاالتىالحركةطاقةبأنهفولت*مثرونهـت111

نجكوزوبالمئل.فولىواحدفدر.كهربىجهدلفرقنمرفىاذا-الامرونمئل-ولبة3

جمهد-يىيتحرمرعندماالجيمهذابكنبهاالنىالحركةطاقةهوفولتا"كلتر،ن؟نرالم

نويت.ميونقدر.مط
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الفابجسيمصذكهبددالكربونعنصر؟لى.ا.لبريليوآعنصرتحولفقد

:نيوترونا.-تررمع

(2)000000نتروتيو+يونكر-لغاا+ميليوبر

بصحاولاتملويل!زمنا؟تمسهما!مدامىالربكيمياءوسغللقد

الحمايةأ!ذهالزئبقواختاروا؟؟خرىممادنمنالذهبعلىالححول

اختيارهماثوالحق.7طويلةوأياماليالىالنارفىعليهيرقدرنفصاروا

الدورىالجدولفى؟شالزئبقانذلل!،اشوفيقمنكبيرقدرفيههذا

ومع.مباشرةالذهببحد-آنذاكلدممسروفايكنلمللعناصىهـالذى

بالتسجيا!جد.ليهـةانهاالا،يذكرئططضقلمالسبيلهذاقبمتجاران

4بمدقذؤ،ذهبالى891الزئبقئطير!ررمنفحلاآاليوعل!اءتمكناذ

هـرزاتحولثم79!ئقالزهو2خرخير2لىت!ول!سريعةنيو-رونالت،

.ناتالبوزقيوأىالموجبةيعتاجسيماتبانطلاقمصحو؟ذهبالىايلأخير

r().!وزون2+791زئبقمىنيوقروق+891زئبق

)4(000برزيترون+7*؟ذهب-791زئبق

محدودةبكمياتالامتوفرلاطمعبباائحاطالمشتالموادكانتولما

النووية.الطبيعةألتطبيقاتفىأهم.منالمثت.صئاجماالموادانتاجاغنبرفقد

اتناجه-بقذفويتمصناعياالمسحةالموادأهممنالمثسعالفوسفورويعتبر

ربلغارزخأإالمثصعاففورا.فينتج؟لنيؤتروفةبرناليم!بريتبفىدى؟

منه،بالاستفادةتسمحنسبياطوبللةفتروسيوماا4ر5عمرهنصف
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الكببريتذراتالىثانيةومتعولهاصرو،تتشعانذراتهتلبثلاثم

الأصر:

)د(...بروتون؟-مبععفوعمفررممعنيوترون+كبريت

)6(000ا؟ممتروق+بريت3مىمئ!عفوسفور

فىعليهايثسلماصما!افىعناسرخليقوهوضاالمثيرالثىءكانثم

الدورىالجد:لفى5999،أرمامالحنصربخاعلىالحصولتمحيثعالطبيمة

كالآتى:أليورايعوممنوذللعثعو.الكوريومالاءيهيومومعا

2ذومبووا + YrA7(أ...نروننجربر؟24ئيوءبلونو-لفا

)8(000ال!ون+أمركيوممى341بلوتونيوم

.الامركيومعنصرعلىحصلنارعبهذا

000)9(ئيوترون+كريرممىألفا933+بلوتونيوم

-الكورمومعنصرعلىححلناوبهذا

،8

اللريةالطه

طلرية:والقنب!النووى*نون

الىتحولأنيمكنهكحنصرأنهالساقةالنوويةاننحولاتقرأينا

أبعممعأوالبر.وتون؟وإلنيوتر،نللفربنوامعتمرضتاذاآخرعنصر

تنفلقفانهاللفرباكمعيلةالحئاصربضشىترضتعندماولكن.ألفا

تحريرمعثلاثةأوتحمرينمهالوا!المنصرهذاخولذلكصوينتج

نواةمنأ-رىجسيماتضوجسبمتالضاريئالقذيفةأنذلك.طاقة

الثىءتثهرشافهلبدورهاوته،عالضربسا!مدرةلهاالمفروبالحنصر

تسلسل.ا.أثطكلرزال!ي!المضروبالفصر-يتهدمخنى
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3891.عامشزاسمانومساعدهأوتوهانالألمانىالمالماكتشنثهفقد

جزئينالىانفلقتقدفانهابنيوترون235اليورانيومنواةبقذوفأنه

،والزيخون.السترونشيومهماآخرفيعنصرينتكوينذلئهعنوتنج

متصطسل.تفاعلباجراءتسمحنشلةنيوتروناتانبماثذلكمنوالأهم

نظيرهوالحمليةهذهفىالمستخدم335اليورانيومانويلاح!

ويسستخلص/!اتبلعضئيلةبنسبةفيهويتواجد238المابيحىلليورانيوم

باهطة:وتكاليفحمحبةبطرقكت"

42-ئبهتإم-سترونشيوم-نيوترون-أ-235بورانيوم

()00001ترونتيو

تفاعلوحدثذراتهفتحطمت،جمطىءبنيوترونالبلوتونيومقذفكانثم

فىئهصحد:ثمعأخرىعاصرملاثألىالحنصرهذاحولمتصلسل

:أيشتيماتممادلةحسبطاقةالىخولالتفاكلناتجكتلصج!وع

+هيليوم+كريبتون+باريوم-صهـنيوترونبلوتونيوم

.)11(000طاقة+نيوترونعبم

فىالداخلةديةالمتكنلةبينالؤقبمعرفةالطاقةهنهقيمةوضب

..السابقةأينشينمعادلةحسب-أقل-وهىمنهوالخارجةالتفاعل

النوعهذامنمتدل!تفاعلاكونها.عنالذريةا!منبتةتخرجولا

.جداقصيرةزمنيةفترةفىمروعةطامةانطلاقيصاحبه

*

:مهيميرجينية.والقثيتالنووىحطج

نجم.ويسنا-النجومتسعهاالتىالهائلةالطاقةانمعروفاصبح

ظا!بصدرولقد.جوفهافىخدىالتىالنوويئ0التفاعلاتعنتنتج-صنها
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علىسطمتقدش!مسناانذلك.يلطر"-.،لىلغزاالاسعاعيةالطاقةنلك

ذلكومع،سنةمليون0002صتقللالمدةتقريباالشدةبنفسالأرض

السحيق.الزمنذلكخلالطاقتهاكلتستنفذلمفانها

الالمانىالحالممنهمالملماءمنعددأبحاثفىاللغزهذا-لجاء"ولقد

الش!مس،لىالمنتجةالطاقةأبلحسابحثا3891عامفىنشرالذى،بيته

فىتجرىالتىالنوويةالتفاطتمنسلسلةجراءهنيحدثذلكانوبين

مئوية.درجةمليون02نحوجرارتهدرجةتبلغالذىهذا،الشيسىقلب

*

31الكر!نبتحولتبدأ،)1(هراحلستقالتفاعلاتهذهوتقع

51نيتروجينالىعملياتأربعبعديتحولالذى13ئتروجينالىالعافىى

بهبدأتالذىالعادىالكربونالىالأخيرهذاتجولتنتهىثم-

الا.بدروجينأنوالخلاصة.الاسماعوطاقاتالهيليومائتاجالى!بالاضافة

هذ.صتفتنطلق،النجومأجواففىالنووىبالاحتراقهليومالىيتحول

.ارباستبوالنجومالشمستشعهاالتىالهائلةالطاقاتالصلية

*.

انتجقد-كاليو؟انيوم-الثقيلةالغناصرذواتانفلاقكانواذا

عندماالحالىيكؤنفماذا،كثرأولعنصربنذراتتخلقمعهائلة!لاقة

أئقل؟عناصرذراتوتكونممالتندمجالخفيفةالمناصرذراتتجمع

هيدر:جينذراتأربعاندماجأنوالتجاربالدراساتأئبتتلقد

ينتج-الذريةدهاأعدابرفقالمناصراترتيبقائمةفىارقمالمنصر:ءو-

ملاقةانطلاثالىبالاضافة،لهالتالى2رقمالمن!صروهوالهيليومعنه

.".:هلأدلة

.اكتا!انجهابة31)رقمالملحقفى121)رقمالممادلاتمجموعةذلكنبينا؟!
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)13(000000جامااضحاعع-بوزيترون2؟.-هيليومأيدروجين4

وبوديتبينمنهوالخمارجةالتفاعلفىالداخلةالمادةكتلوب!صاب

طاقة.الىيتحولالكتلةفىنقص

تكون،الفيفةالعناكرنوىاندماعمنالناتجةالطاقةفانوكقاعدة

الثقيلة.الحناصرنوىاتملاقصتنتجالتىتلكمنبكثيركبر

-*

الهيدروجينيةالقنابلصناعةعليهفومالذىالأساسهوهذاان

بالأمرليستالاندماجعلىالاررروجينذراتاجبارعمليةلاكن،فوقهاوما

تفجيرمنعليهاالحصوليمكنوهذه.هائلةطاقةلذلكيلزماذ،اليسير

مئويةدرجةمليونمنكثرالاتمجارقلبارةصدرجةتبلغحيثذريةقنبلة

الهيدروجينية.القنبلةلاشعالكافية-إرةوهى

والذى،2381pباليورانيومالهيدروجينيةالقنبلةاحيطتماواذا

الهيدروجينيةللقنبلةجداالماليةارةالحرفان،الذريةالقنبلةفىلى*ينفجركان

فنحصلوالانفجارالمتسلعلللتفاكلقابلاالرخيص"اليورانيومهذاتجمل

الهيدروجينية.فوقالقنبلةعاىبذلك

بالطنمقدرة،التدم!-يةالطاقاتمختلفمنصورااستعرضناولو

دوجدنا-.ت.ن.تلاويرمز(النرينيترولين)الانفجارشديدةالموادمن

:أن

الثانيةالمالميةالحربفىانفجرتالتىاتالمتفبمجميع

ت.ن.تطنمايوز5=
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4591أغسطسفىاليابانعلىيلأولىالذريةالقنبلة

ت.ان.تطنألف02-

أ5491الأمريكيةبةالتبم)هيدروجينيةقنبلة

ت.ن.تطنميون15-

ت.ن.تطنمليون005=هيدروجينيهفوققنبلة

*

أتدميراالاليستالذريةالطاقةهل:ول!ن

يوجههااني!شطيع،الانسانيدمتناولافىطاقةاىمثلانها..كلا

يدمروقد،تمسهلتدميريوجهاانيشطيعكما،ث!خرينوخيرلفيره

لآخربن.

الذوضطاقاتها.عنبعيفا-وسلوكهبممتقداتهليسشطعالان!سانانيل

ا!منابلمنأفظعهومايجدحيث،الجيمفىمكانالنفسهيضمنابئ-

..خالقهمنهجعلىالتمردعلىيصرعندماوذلك-والهيدروجينيةالذرية

فى.وخاصة"إلأفا-نخدمةفىكثيرةاستخداماتالذريةللطاقهان

لسلمية.الأضواض

**

السلميةالأكراضلىالذرةاستغدام

الئريه:المأ*ت

التفاعلاتفيهاتجرى،ضخمةهندسيةبوئقةالذرىالمفاعليعتبر

تسش!د؟ءصا،عليهاالسيطرةيمكنكبيرةطاقةفتنتجالمتسلسلةالنووية

الوقودمنجديدةأنواعانتاجوفى،المشعةالنظائراتاخفىالمفاعارت

.الذرى0
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فىالمتسدعلالتفاعلاحداثدلمكنمقأة5الحدحسنومن

الوفببرYrAاليورانيومهنمخلوروكهعبارهوالذىالطبيىاليورانيوء

العاثر.235اليورانيومونظيره

ناتالنيوتروصعةمنتبطىء،مهدئةمادفىاليورافيوآقطعوتوص!

النقى.البمافيتأواالقيلالماءلكافيستخدءو

حدعندالمفاعلحرارةدرجةمسثعرالمشلسلالتفاكليبدأأن،وبمد

.الهنلأصى.وتصميمهصمهضلىيتوقفمعين

من-الكاديوممفل-خاصةموكعنقصباقادخالي!عكنكما

يسمحاضافىكمهدىءفتعممل،الذرىاثمرقهذأجوفالىالضعرج

الحرارية.طاقتهفىيتحكمعوبالثالىالتفاعلعاىبالسيطرة

،ماءتيارمنالبخارتوليدفى،امبوللأعمبالحرارةالملأستفادةويققن

بية.كهرمولداتتدير،تربعنةقمعغيلفىذلكبمدلىصتخدموالذى

تونيومالبلوا)ىالطبيهىاليورانيومقعر-روفىالمفاكليستخدمكذلك

الويي!ة.ولأشاضالتفبمأعمالقيستخدمالذى

فىت،الاستفادةهوالانسمانلفلمةاثعاكلاستضداماتأهموهن

صناعيا.ألمشمةالموادانتاج

عهأفريكيةير8المتحدةالولاياتفىذرىمفاكلأولبنىوقد-هذا

4391.

عناعيا:لمثت5النععر

منمكقالذىمر69،المشمةالنطائرعلىالحصولوصائلنطو:تلقد

المجالهبذلكوفتح،نظير0001من6كرلجحتمنهابهعثرةأنواعالعاج

فهىوالفيزياءوالكيمياءوالطبوالزرات.الصناتفىلإستخدامهاواسما
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والحيوانالاذمانفىضىالتىالحويئالمملياتعلىالتعرفا!قشنخدم

نجودةوت!ين،للىرامجةالمحاديلوزياتلآفاتمقاومةوفى،والن!بات

وخاصةالبشرىالجسمفىلأهراضوتشحص،ومراقبتهالصناعىالاتناج

وعلاجما.الخبيثةالأورام

الجيولوجيةالتكويناتأعماوفيدفىالمشحةالنظائرتستخدمكذلك

.الفضاءمنالمادمةوالنياؤكوالثبصي،القديمةالحضاواتوآثار

المجاليتسعلامما،الم!ثتالمول!.استخداماتمنالكثيروهناك

هذهبعضاستخدامطرقكهمبصنحهفكرة،عطاهونكتفىهنال!ره

دA1مل1

8

بجانبهيتناولكما،الطبيى13امربرنالئالبهائنيتناول:فمثلا

نجانهالكائنهذ.اماتاذاحتى-4،المشعالكربوننظير..منضئيلاقدر!

الموجودا4الممشعامربونلجثولا،بمويخهالحئصرهذاتئاولشيتوقة"

معروفةعمرهنصففترةكاتولماءذرأمهتتحللاناقيجسمبقاياق

علىالقضى.الذىالممرضديدممكن-فاةسنة..56حوالىتبلغاذ-

أجزاءبئ.المتبقىالمشع14مربرنمقلاوقياصيقطءقئناماهذاموت

جسمه."ضامعينة

قى.5لمشحةالئطلالراستخداموبمكن

كأتخلم"ثىالزيوتانواحأفضلسديد

صئبا-امبسيجملذلكويتمأ!ركت

!كيبهاعهةلم-اشماع!كلمصد:بتعرضه

ويتحر:المحركيدورفمنلماالمعركفى

؟!بعحبحضافانوذهاباجيئةالمك!بس

سررالذىبالزيتجزيئاتهوثختللىبتثكل

ما.إوعامثما

ل!المشمةالئ!كلستغطم

المصلةزيتبوتاختبار
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الزيت،فئالامفماحمقداريقاس،وآخرالزيتمننوعبيئولل!مفاضلة

علىذلا!ادلمشحاالزيتكانفكلما،المتاكلةاجزيئاتامناكنسبهالذى

.المستخدآالزيتجودةقلةوبالتالىالتاحملزيادة

*

الحىالكائنمناياجزاءأىتحديدقالمشعةالنظائر.تنخدبمكذلك

حقنهأو"الطحامقمخلطهوذلئه،الفرشورمعلمعينعنصرفيهايستقر

أساسايستقروسفورالفانمؤكداأصبحلاوفدشدتهقياسثمالجسمفى

فىتنكونالحمراءالدمكراتكأنتولما.الاسناقثمالكبدوقالعظامفى

وبالتالىةتكوينهافىأثرذاالفوسفوريكونأنالواضيحفمنآالعظانخاع

.وعلاجها.الأمراضبحضتشخيصقاستخدامهيصكمن

المريضيتعاطاهاذوالعلإجالتشخيصافىالمشعاليوديستخدمكذلاق

ويقاس،صهايستتهرالتىالدرقيةالغدةفىالمادىاليودمعتيختزنوعندئذ

حالتهاخديديمكن-الغدةهذهفىمنهالمخزونوكميةاليودتراكمسرعة

الصحية

**

وبمد:

التىالذريةللنظريةالحمليةالتطبيقاتقيقالكثير.ممامنقليلهذا

..سمسىعالمالذرة:أنأساسعلهقامت

..الوسطىالقرونفىالاسلام0فىالحقيقةأهلبهنطقرائعلقولانه

..الحشرينالقرنفىوالعلماءالحلمصدقهثم

***
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لخامسالفصاأ

لؤضطىآلؤوقآبيلؤلؤ

لاسلاىالملعتمما

.عندىهنالحنوانهذاليى

النالي-يخةتاريخفىالأمريكيينالباحئينأحدأوردهاضرةمنمقتبساة

فيها:قررحيثلمالذرية

الدإلمءقتاثمابمالوسطىالقرونفىالمتلالئةالنقطاصررىاثر)

.؟أ..،مىiالاس

الاجانجةعةءإنحاأنبمد-التالىالفصليق-لهذانحرضوا!سوف

وهو:لآنيلىحسؤال

"تفىأساشا:كاذت:الدلمضقهأالتىوالشواهداهلرماتاهىما

الذا-ة؟نمو؟ج

***

:الترةفىايململنار!مراجعة

؟شيمصس.نبدأ/الحدإثالحلمتاريخفىالهامالسؤالهذاعلىللإجاة

فيه:قولهيزنبرجالألمانىالمالممن

يم!ش(1815الرحرمنتبدأالتى)الأخيرةسنةوالعثرينالمائةفى

يلى:كماالذريةأضظريةاحالةتنخيص
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الىالكيمائيةالمركباتمنالكبيرالعدداختزاليمكنأنهء"رفأكان"

..و"افرءد-منهاعرفالتىالكيميائيةالمناصرمنفسبياحسغيمظر

لأبأسبدقةأيضامملومة(الذرىالوزن)الذراتكبنلنسبوكانت

ضعفا،عئربستةالايدروجينذرةمقأثقلمثلاجينالأو!فذرة،بها

كمانولكن،خمفاعشربأربعةالايدروجينذرةمنأثقلاكتروجينوذرة

ناقصة.كثيرةبياناتهناكيزا.اطلا

الغبارذراتذات،ديمقراعلجمايؤمنكانكماالذرةفاتفقد

مئمكل3عناكملوماتكأنتونجمالمثل،بكثيرأقلأوضوئيةحزمةفىالمتراقصة

قلي!لنن.ييئهاتعملالتىوالقوىالذرات

فى.صفهىالذواتانمعراوفاكانانهمنبالرغمانهذلكالىأضف

الوحداتإصغرهىآخربمعشأوالمادةبناءفىئيةالنهاالوصدات،الكمياء

ليعلمأحديكنلمأنهالا،3الكميائيةوالحمليماتالوسائلفىتدضالى

بمضهاالىتحويلهااوالكيميائية0الذراتهذهتجزئةالامكان(فئكاناذاما

أخرىطرقأبا-خخداالبحض

وبينبينهاشاداىجم!!عندماجديدعهدفىالذرقيالنظريةدخلت

..ال!،هـبيةالتظرية

لرشميدتتقديروهوتنكرلاأهميةلهجديدنمر1865عامم!!وأتى

مؤبا.كانانهولومبرةلأولالذرةلحجم

-أخرىثقيةخطوةذلدص.تلتالتىالسنواتوتمخضت

نتيجةالكه!-بية0الذراتوجودأصبحفلقدالكهربائيةالممرفةميدانفى

لذراتض!مصاصةانهاسفتولكننامحتماأمرافراداىلاكنشمافات

(1491\ب824)هيتورفاجممشنفثمطليقةوليستالكيميائيةالمناصر
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الكاثودأسحةمن،العاديةالمادةبذراتالمرتبطةغيرالطليقةالك!زيعيماذرات

وتسى..التخلنىسديدالنازاتقالك!ربىللتؤيغنتي!ظهر"التى

منأولستؤنىكانتسميةوسلالكتروناتهذ.الطليقةالكهربيةذرات

اقتر!ا.

يدضقدالالكزونأنتولالذىالرأىذطهبالتلريجتطورلقد

وكانت،ذللبعتلتالتىالسشواتحرل؟ض2وبسكلالمادةتركيهفى

يمكنالتئهىالسالبةامصييةأنوسالحبالىتالحوضقةهئاك

الموجبةالكهرصةأنصفىكالامتروناتسيقةحالةقضدمساهدتا

.المادةبخذراتمقترنةدائماتطهركانت

خوىالذرةأنعلىالتوبةهنالمستمدةالضيقةءفهدلتوقد

تركيبها.فىداخلةكأجزا.سالبةالكترونات

الكترونينتزععندهاالاتط!رلاالطليقةالسالبةظلك!رييةذلكوعلى

المويةالكهرييةمنمساويئكم!ةتجاهعنهينتجالذىلأهرالذرةمن

.الذرةمنتجىبمأملتصقة

واعشحةفكرةالىالوصؤلسنةخفسينقبلالمستحيلمنكانولكن

وكلألثها!رببعلاوجهصربرفة!لالتاللأرلتمأوزان;6اللاموفنع!ش

خصائصللذواتاقأيضاالمروفمنوكان،قث!غالاا.لتئالحبومكانت

ته.امتروأوواحداناامتروخوىوأنطكصمة

قمسبهلفاأما،منرفاقلعهلاأوكالطالذر؟!كيبكهعرثهاؤمز

ممكبا.مر2عنةالتساؤلحتىيكن

منالحديثلآنئقتربالذىالحشر!ا!مربئالمسألةهذ.صادخروقد

.)؟(،الذريةللنعلريةالتارينىعرعسنا.فىعنه

.22-18عى-النوويةايطبيمة)1(
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الالكضتوناتغيريب!ؤقتحتىمعروفايكنلمفزنه!يتبيزذلكمن

الشحنةالموجبةالالكتروناتتكتسففامفظ؟حنةالشى-أصةاث

..(المشى-ير!)القرنهذاصتالثالثالحقدفىالا(ناتانبوزيترو)

شأ،واحدةمحةتساوىبمقاديرموجبةكهرلةشحناتيفا:توجد

فىكننلتهاتقرلجسيماتمصاحبةللك!ربيةالأوليةالكموحداتمنكضس

.للذراتكملدحدش

ث-خةمصحوإةتكونالذرةكنلةبأنتوحىذاتهافىالحتميقة:هذه

ضدم!،تنتجلأيولمالتوان،السالبةالالكتبروناتبشحنةتنعادلموجبة

...الالكتروناتاكنساب!،

سمةهناكانبقيلالاسعاسالنشاروظاهرةاعلانبحدرجدهـلقد

اسمار؟!ثمةهذهعلىويطلق..المشحةالموادمنتنبعثمختلفةفواعكل-

وبيتا،ألفا:ءهالأولأنوالنوعان-جاماوأسعةبيتاأثعةوالفاضحة6

سحنةيحعلانأكهماعلىالحقيقةهذهوتدلالمننطيمىالمجالفىفانيفحى

سالبة.سمحنةإيتاأشعةوتحمل،موجبةشحنةألفاأسعةفخنمملكهربية

.-بةكهرفحنةأيةضللأانهاأىتنصتأنيمكنفلاجاما"سمةأما

.قجيساتتن!ونانهاا)ىألفالأشعةالمستفيضةالدراسةأدتولقد

الموجبةا،لكهربيةمنأوليتينكموحدىمنهاكلتحملالحركةلريحة

م!تكساوتحمل-4الذرىالوزنذىالهيليومذرةكتلةتساوق:كنلتفا

الكي.بيةمنفقطواحدةأوليةكموحدةبيتااسحاعتكونالتىي!ثاتانر

.الالكترونكنمبلةتساوىوكتلتهاانسالبة

غرفةفى..الاثفهالإعاتهذهلرؤية.ممتازةطريقةولسنام؟شفه:لقد

.ا!سحابا
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تمةالىالأإخلأ:رونات!ت:رذالتاريخذلكقبل:حثقد.باردوكمار

سمثهذاتمنهاطبقاتخلالالنفاذعلىقادرةانها031خثفالمادةا!إخا

-5المففاد،.0
ممايكونأباغاألذشذتشغلهالذىالحيزأنالىلوصللبم:من.

غا.إضا

شكيبالىأدتالنىالهاسةالخطوةاتخذالذىهوفو؟د.-!يقبر.

.ليناردلدراساتمشابهةلدراساتنتيخهذلكوكانةلة

واصخخاىت،الممادنرقائقفىألفاجسيماتراتصطرذرفورددرسفلقد

ءلىيمصلالذىهوالذرةمنجداضعيلاجزءاانارركأا.صاتاهذهممت

الذرةكتلةع!ليا7فيهتتركزالصغيرالضءهذاوان،ألفاج!ماتمقا:مة

كلى.

انحرافاتانتاعيدفىرذرفوردمماوناومارسلنجيجرنبء:لقد

كا؟ضةموجبةشحنةكأناتجةكهربيةقوىتحدثاالموجةالفاجيمات

يتناشكزىافىالجزءهذاأناذنالمضعبفعن.للذرةكزى1(8الجزعلى

.المحروفكولومقاشنمعذلئهفىمتمشيالفاجسيمات!ء

نهـوإجعليهرذرفوردبنىالذىالأساسهىالممثاهداتتلككانس

تتوازنو..موجهةشحنةذاتنواةمنتتركبالذرةان:هو:التالىالذشة

الجذتلقولمحافجةأسيرةتظلالتىبالامتروئاتللنواةالموجبةالثحنة

ما!اتعاىالنواةحولالالكتروناتهذ.:تليور،أضواةاتبذلهاالتى

.للنهواةالخارجىالذرىالتركيبتكون:هىءخهانسبيابميدة

جبةالموايا:ليةالشحنار،عدديساوىأنينبشالالكتروناتعدد:ان

.)1(((مب!وعهافىياكهرمتحادلةالذر-أناذ،اةأ-واعلىاق!

*،*

النقاطفى/يخبات!الآلفاظبنف!/السابقةاتالفؤخلجصفضهعش

اننالبة:

.26--31عى--:يةإيرا.ارر-!ة01
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بهايومقكانكما-عشرالتاسعاثمرنمطلعحتى-الذرةظلت-1

فىالمتراثصةالغبازذراتجممنقتربجمذات:ديمقزارو

بكثير.أقلأوضوئيةصمة

الذراتهذ.تجزئةالامكانفىكانICIماليملمأحديكحولم

..البحضبحضهاالىتحريل!اأوالكيميأئية

+.،الكنزوناتسميتاننىالطليقةالكهرييةذرلتاكنساثتم-2

تركيبفىتدخلقدلإلكترولناتانمولالذىالرأىتطور

.المادة

كأجزا.سالبةالكتروناتتحوىالذرةأنعلىالتجربئدلتثم

تركيبط.فىداخلة

ممكئا.ألذرةسكل7نينالتساؤليييهئيلبمالحثسرينا!صرنبطلبعحني-3

تحدفاآفيبدلاالمبىجبةألفالحسيماتاضافاتانالتبارب!ى-4

للذزةيثائركزئ.الضءعلىموجبةسبنةصناتجةكهرمةقوى

..-لولومثمانونطبقاالتنافىيحدث

87

3،!..الحز"الذرةق7السالبالجئرءاكئشاثبمدأنهاثمبرلوخلاصة

الئئانميبافيعألا؟حبابىهاعالذرةخيقةجمرربئياتمبهح،مئبماالموص

-!011الشمعى

..*.عنر

الشامل،بتراثهالا!مأنهوالموضوعهذافىالمثيرةالحقيقةلكن

النظرمةأصاسهاعلىبنيتالتىالخةائقهذ.قرونمنذوقررسبققد
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ا)ضظامحقيص"تؤيرفىشبقهليؤكدالاسلاسالتراثانلا،.الذرية

.الذرةفىالثصعى

عوالملمالاسلامصلعى،نعرضأنبحد،تتبينهسوتماهذاان

لاته.مج!وأرقىأخطرمنالذرةمجالاتتمتبرالذى،تالحلإ،

ء0**

الإسلامفىاضلم

..لأولىإللحظةمنذبالاسلامالملمارتبط

ومعجزته:الاسا،مكناب-الكريم7فياثمر7ياتأولكمانتفلقد

-".-ةاقرأ"

-.والتحليمالملمالىدعوةهى

التغليميبدأالأنسانا.نذلك،.والفطرةتتفقلأنهاطبيميةدعوةوهى

الكتابة.أوبالرسمضبهاثم.،أولابالقراءة

ليرددهاممامهاقوقاتبدأفافك،لتعليمتتعهد.ينإلطفلالىترألم

.يقرأوهوتقرئهفأنت،بالسمعمستعيناخلفك

يبدأقأنقبلببصرهيقرأ.فهو،انعكلأوالصفلهترسبوينن

رسمه.

وأخيراأولأ"تقرئهفانكالتمليم-،منبثىءتتعهلأهينالحيوانانبل

.باثصراء،بالبمى-يتحلمفهو

الكتابة.قبلالقراءة.تكونأن"،اذن،والفطر-الطبيحة

:-مولالممالىطبيعيةدصةالقرآن7ياتأولكائتواذا

.(1ضفىربكبالع!ماقرا"
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:ثقولحينعلميةضعقةعررلآياتثانىظذ

."عثنمنلإنسانخلق"

*

الكابة.وسيعةوهوالقلمعنالحديثذلكيعقبأنيدبثلأثبم

.."يعلممالم*نس!نعم.بالقم!ممالذى.حرموربكlاقر))

لأصاسية:ووسائلهبالملم-اذبئ--هـتبطوالاسلام،الوحىبدأمنذ

الكتابة.وة4اا%تزش

بالحرفقسماتبدأصورةثانىنجد،انكريمنآا!مرياتآتتوالىواذ

والحقانروالصورالمحانىفتحطمص،كلماتالجروفيسطرالرن:القرم

.:الملوم

.الى*صلامكابا!مر7نم!لوالعلماءالممكرمكثابانجدولآ

الأنبياء:رثةفبحلهمالحلماءوكرم،والتحلمالحل!علمصصنيانجدولا

.الاسلامنبىمحددءفى

***

وويصي:مصطل*سلام

فأنهاهلأءواالدلمعنالاسلاميتحدثحينأنهلآ!:اخحاأصبح

ها.4وعل!االكونيةإلحلوممجالاتا!البافىيقمد

امها!أقرفرححينبادتحضاراتأخبارمنينبئنااذرآنافهاهر

::الطغيانالسيضرةهنومكنتهمالقوةمنخهمكونيةعاوءممتعندهم

اقه:فحاقب!م

0،7
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كانو؟،قبلهممنالدينعافبةكيينكيفالينظرواالأرض!يسيرواأطم))

.يكسبونكانوأماعنهماغن!الما،*رضفىو+لاراموةوأش!امنهمكثر

بهموصاق،لالهلممنعند!مبمافرحوا،بمالبيئاترسلهمجاءتهمفلما

.يست!زئونبهكانواما

منئرفي.بهكنابماوكفرناوحدهبلثهأمناقايوابئ!مئار(واولما

ةعبادهفىخ!لتفدالتىالهسنةر،اباسنا،لماإ!مانهمينفعهميكفلم

8.(ذ-82:غافر)"اما!رونهنالكوخسر

كان،المنقرضونأولئكبهفرحالذىإلبلم.-فيلكاناذنالواضتحفمن

.ع.!ثىء-فىالدينعلوممنيكولنمالدنياعلومنسميهمما

خلقصصةانويةرر،الكونيةالعلومالىيدعوالكريم:القرآن

فيها:مكتوبةاثا!ض

بيسير.الله!لىئلكان،يعبف!ثمكغلقجملهيبككهكيفصرواليو

كغلقبداكيف!رأيلأأرضفىسميرواقل

".JOشءكلصلهان،يلاخرةالئساةينشىءايته.فم

(02-؟9:؟تالعن!)

جاءولذلكةشالأ.لىوالتفكيرالبحثصيةالىدائمااهاماريحتاني

صصير4!يجما..ور:غهنالكرفىالتفكإ:الىباححراريدعو6ء-!االا

.عباده

:101()؟ونس.((ويلارضالسموأتفىماذاانظرواقل))

وان،نئىءن5ا.دتهوماخلق،وألأرضألسمواتمموتلىيئظروايماو)ة

.11يؤمتونبمالهحديث!باى،أجلهمافتربتجديينانعسى

،(185:لأعرالى"

Vo
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فروجمنوعانهابئينأهال!بثاولمميف!كهمالسماءمىيعكروااطم"

."ب!فنرجكلفقفيفاوقبتنأ!واسفي!مدعئاهاوالقينارضيtو

لأ(-6:سع)

سو.رلمتمميفطسمهوس،خفتمميف*بلالىينظرونافلا")

(02-17:الفالثببة).،(سطصكيفيلارفيولى.نصبتكيفالجبال

yaلى8ييىوك!كلهيلواخع!لى*رفىمسموا!خند،ن))

طب!.

فىصومتفكررنبخعوبهموضولاوما!كلي!*يلىكروثمين

."هندرضل!ضنا،سب!ب!هلا!تها!منا،و*رفيالع!ووات

(191-091:همرفي*)

عرتضيباقوله-وسمعليه.اثه-صاثهرسولصأثرولقد

.،إأ!ةفي!ايتفكرؤلمقىأتالمنويك":لآيآتهذ.

!ه

مخمدعلىأترلىماأنسعيدركونالملناءن2امريما!مرآنوقرر

المالمن:ربمنالعؤهو

وييى،هضهوربكم!اليكث!زلهىهطم"كوامبىوهـى*

ول:شبا01ك!محفيذمشعشسعرور

المالمن:لربوالاسلامبها.لايمانالاحينمذيس!مولا

فتغبت،بهليرمنوه،ربكمقكضفه!م"لواطينإ)وليطم

(.aمستقيممرا!فىا2سئوميقهك!ؤأت،ظوبهمء

45:م!)

كثر.ابىلف!)11
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الحقائقمنيبوضجديدببهلوجيلجمربهلفيايأيامتأتولسوف

الناسعلىيصلك،علمياأعحازا"لتيهونآنالصر،!قأدخرتالتىالعلمية

الايصمانصوىأتهسهممنيملكونفلا،وأفعدتهمو.أبصارهمأسماعم

التسل!م::

وأ،عقي-ا.لهيم3يتبينحتىانفسكلوفى*ف!فى،يلالناسنريهم")

(52:!صبدت)."لة!يدمثىءكلعل!انهبرإلمثي!فلم

مادبتهمنفاقبلوا،اللهمأدبةالقرافيهذا7ان":اللهرسولقال.و)مذا

1(11(عجمائبهتنقضىولافيقوميعوجولا،فيستحبيزبغلا..استماءتمما

نالقر6مننتوقعأنعليناوالسنةالكتاببنصأنهنتينذلكمن

وعجيب.معجزكلاعريما

!لي!

الطم:وحتاتنن2القر

،القرآناحتواهاقدالعلميةالحقائقمنكثيراانالملماءاكتشف

احصاءأمكنولقد.العلميةبالصبغةفيهالنظراتسميلأخيرةالصخواتوفى

تحتيدنجلمما6ياتهمحموخمن./'2منيكثرتمثل..78يةنحو

.ن7للقرالملمىالاعجازموضوع

صورفىيعرضهافانهالملمييةالحقائققررحيننالقر7أنإحظونا

رتذكالذىالصدف-نحققلكىالحسنةوالموعظةبالحكمةتنبىءمختلقة

ىذلصنتواكبارخشوعفىبارئهمالىالثاساهدايةوهو،جله2من

.والاكرامالجلال

**

.سمودبن51مبدعنايحاكمر،1.)1(
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تفكيرويشنل-وجاهلمعالمم-الناسبكلالأمريتعلقفحنن

.مباشرةبسيطةصورقضاع!مهيرضنالقر7فان،منهمالأعفمالراد

انس!ان!كا!شكولابمعرفتهايهتمالتىالانسا.نخلققصةذلكمثال

ناصدسحهيت،سو-ةأولوفى،آنالقبرمننزلتياتآأوا!فىيقولاذ

:الانسانخلق.طوار

."علنمن*نسانخق.خلقالذىربفباسماقرا"

(2-ا:الطقة

ومختلف:منتها.أصدهفيذكر،ذلكبحدتفصيلاالامريزيدثم

:أطواره

قرارفىنطهجطناهثم.فيمنس!منمسلنضئاولقد))

عطاما،المضفةففقنا،مضظالطقةفحفنا،عيفةهنطفةضناثم.مكن

أيغاتببن،احس!اللههتبارك،خر2ظقاأنساناهثم،!ماسديمفكسرنا

1(تبمعونالقيلالأررم-ثم.لميتونن!بعدأكلمثم

(6؟-12:ا"مثون)

اي!فيضيفة1تأا،ز1خلقضا؟قذكرفىيدرج2أنالقريزالولأ

إأشاجتهادإكااحتأجلملاالتىوالوضوحالقوةوبينانس،.رةكل!فىجديدا

:يقولالمر"هذهفىفنجده.تأويل

o(ربكبركان.وسهرانسبالجطهبثرااروكق.مناللىوهو

(54:الفرمان)."قديرا

ص/لم07م!تجمثييكونالماءانثبتاذمتقدمة.علميةحةيقة:هذه

.الانسانجم

*!

فيىتيه؟حت!ت4عصفىن7االمريتلطفماالعلميةالحقائؤومن

!يأميينابالأعت.الأوائلوخاصةناسا.أغلببأفكاروتصطدمتالعقوا!

في7
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تمىإ!أنمنلأبفوتتفرقال!قلربتزيغئؤقدوعند.ن%القرفيهمنزلالذين

.والخشوحالسكينةالى

:يقولنجرهالار!قكةصعننالقرآيتحدتفحين

انكءضع،ايسحابمرترروهى،جلالم!تحسبهاالحبالوترىا)

(88:اينمئ).((تفطونبمأ!.خبيرانه،مثىءكل6لقن1ئى

:القولا)!نالافيدفعبأنلحرى.والتد!راغكرامنؤلحيل!ان

بنصرأ"السحالمبتمرص،)إ!والب(بالمشاهدة)يمرانسحأب

.!نآلقرا

.:احداضلباجمحصوالجبلالد؟شضكانتولما

.السحابمرالأخرىهىأيهرض!!نرأنلابداذن

ءركسمايراماعا،ةالفضاءفىحركةللارضتكونأنبدفلااتالىوبا

.جامدقفيحسبياالانسان

الفنرترون6ابتداالعلشيةال!يقةهذهالئأوربافىاحلماءاتومللقد

السلطاتكلقواكنهطهادبلاءلكإظهارهااخلمنركابعدوا،عشب-الادس

كل3الأرض!ن3فىسطووأ!بطليعوسآراءتستهويهاكمانتاكىالكنسية

.تمحراببل!ساكنةوأنها،الكون

الأرفر.إجىسكةإكأمنانهوأعاثجاليليوالايطالىالقلكىجاءذلمببعد

والزأهـق!وأودتخهالكةبتهمةعليهالقبضالديفةا!ملطاتألقتوعندئذ

:بشهورصحا؟-تهقبللم1632عاميناير15وفى.المحاكمةرهنالسجن

)1(:يقولصديقهالىفي

وفظ!،والنجوموالأرض!:القفشا)خسسصععمنسألتهمأننيىلو

افه!اكلااللهضليضالفهلولكن.اللهعملبنأنهاالقا)؟-حركنها

.8!!-الثرثمالمرأنفىالماسركأالا!عر،اثمن111
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الأرضبدورانئلالفوصروقبكؤيحكمونمنهناككانفاذا

هذا.ححةعلىذللىبمدوالتجماربالقرائندلتثم،اصدينعلى!خروجه

أالحالتكو"نفكيف-القول

على.وركعالمقدسالمكتبقاضىا.مابمأحضرسه!16عاميونية32وفى

لأرضحركة.فىممتقداتهينكروراح-عاماسبحونا-نذاكوعمرهركبتيه

محقق.موتمننجاوبذلك،للكونبالنسبةالشمسوشصى

علامة،-.لأرضفىرجلهضربأنالمحاكنةمنخروجهبعدعنهأثرولقد

.تتحركفهىذلكومع:قالث!أ،الاصرارعفى

"*

للعامماءالاواستيعا"فهمهيتيسرمالاالعلميةالحقائقمنوهناك-هذا

،صراحىةالقاعدةهذهيمالكلا.لقر7نقررولقد،حذوهميحذووم!ن

الملم.مناللازمالقدرتحصيليلآياتمنالنوعهذالفهمفاسترط

الكونيية:الآياتهذهمملفىيقولاليهافضر

."عظيمتطمرنلولقسموانه،النجومبمواقعاقسمفلا"

67-ء7:يدامتا

يغوقمما،الشمسىالنظامفيالكلامعند،يلأولالفصلفىرأينالق!د

..تصوركل

..رهيبةوسرعات..هائلةوأقدارا..سحيقةإبعادارأينا

سنواتأربعهنبثثرعنهايبحدسمسناالىنجمأقربألقعلمناوثفلى

ا!سافةبمقياستعادلالضوئيةالسنةبأنا!مارىء.ونذكر.ضوئية

.يل7مليونمليون6

ممن:كثيرايزيديعدعلىالينانجمأقربيكونواذن

ميلا000،00000000000،25

08
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0000001بممدارخرالآشمنهاالواحديبحدمجرتنافىنجوموتوجد

ضوئية.صنة

ميلا!...،...،...،.م!.،00000006=بم!دارأى

ذلئهوعلى،ضوئيةسنة0000075بمدعلىاليناالمجراتائزبوتقع

!!لحن.اليخااتأصض،ا،!أؤ:نجوءوبعضمجرتنانجومبمضبهيئافسافةفاث

!إميلا00000000500000000000005،5صتزيدأن

وهذالمضوئيةسن!ميوت0016بمدعلىمجراتتصويرأمكنولق!ه

تزيدانيمكنم!.تنانجوموبحضنجومهابمضبينفةالمتأنيعنى

)1(ميلا.."،001...:....،......،...،...،:ص

!**

:حوانخح!سبحان

**

الانس!ن.بمجز..يبةره..عظيمةمواقع..أالنجومواقععن،حةهذه

نأسدابعادهاوتزديرحسابهااستطاعقدكانوإت..تصورهاعن

طبيعية:31تالحلووعفيمخنلففىمحلوماتمنيدهتحتماكلاستخدم

وبمعاونةمنمق!دمةصناعيةوتكنولوجيا،ورياضي!،وفايمية،وبهي!يائية

نية.3خروالاابحاسبات

يم:الكلن7القبرآياتمنئقرأأخرىومرة

عظيم"تعلمونلولضمموانهفيم"ثبؤ-!!امسمفلا"

عطيم.أمرأكلمنجاءوقدلابد،9لمطيماالجىالقسمهذاانفندرك

الكريمآنالتيأنعلىهسملأنه،لكذلكانهوالرق

.((ممافيربعننرل،)

صدق:واليقينالصهـقبكليقولأنسوىالاذمانيملكلاوهنا

المنليم.افه

*!
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لآيةعليهتنطوىممابشىءنلمأنفستطيع،سبقماضوءوعلى

رائحة:علميةئقحضمنليةاكأل!لري!صة

أيناساك!رومن،ايناسخ!قمنكبرويلارض!سموأتلفق))

(75:فرغا).ccنويطى،

قغة.وهناو

ويكص4طئغادهاالعلميشررواقترفتبهالنوممواقع"آيةأنذ)اث

كفذه؟سطرعدقوفىبلصف!أىفىالهائلةالنجومأبحادالانسانيقرأان

هؤايحابرمارغمبأ!عادهاعلمعلىليمنابح،قليلمنذسجلناهاالتى

.التصورفىوقصببررذهولمنالحلم

ما!بشرطثقترنلمآيتهفان،ولأرضالسموأتخلق"أما

يممونل!سوفالناسكمرأن،مفادهواقعبتقريرانتهتوائماكسأبقتها

ضائق.منعليهانطوتما

عقدالانانيستطيعلكىأنههو-نرىصسبما-ذلكفىوالعبب

يلىانأولافعايه،الناسظقوين،والأرضالسموا.تظقبهيئالمقارنة

والأرضإلسمواتخلقلممليات-الأقلعلى-الأساسيةبالمعلبرمات

.الناسلأكثريتيسرلا،المنالصعبضىءشكولاوبذا.الناسوخلق

الكؤنصالعليهكانيخماالحلمالاتمقايرفأنالانسانعلىيصاذ

أدقبتمبيرأو،منتشراعمأخناغاؤاكانتاللأم!مادةانفيحلم:الأزلفى

دخانا.كانت

الدخانلهذااةمطرابحعدثلإفىبالىإلهلميصله-ما،لسبب

وكونقراكممامنها،ظمى.جمعحبأوسديمالىايت!زأجعلهلاوذنىالكو

.الكونارجاءفىشتشراهائمااستمرماومنها،ومجراتنحرما

افه.أيامهنأيامأو،وأ!ابممأضاتمرتثم

،.م!
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...أصعرىوتفةوهنا

من!نذكرالقونبخةقتتحلهتكثيرةضائقيقررالكليمآنالضان

شيئال!خلفهمابدءفىكانتاوالأرضالسمواتأنوهىالا،ادمصنخيتمةضذه

البخهةصارتالذىا!وعلىننشكلانايئهمسييئةكانتكاث!أواحدا

السموأتتش!با!الىوأدىالملمي!لهالذىفالسبب.الأهرفقضى

كا.ادلصعفعل"هوانماعبر3الاركأرش

البهريم:الؤآنيقولهذاوفى

!فتقئاهما،،رتقاكانتاو*رضايسمواتانكفرواالذينررلمأو"

(03لأنبب!ا0،(-!منونافلا،حىننىء*؟لالاءt!نوجعلنا

ء،!-قرنا14منذ-الاسلامصفرومعلومةكانتاشحقيقةفهذه

.اليومنعرفهالذىاكحو

ا)خهضةعصرقبلدونتالتى-التفسيركئبتسمجلهمامذاان

الآية:هذهزلفسيرفىتقولىاذ-عديدةبقراونالحديثوالعلماياوربية

فوقبعضهمتراك!،متلاصم!،ببمضبعضهمتصلاالجميعكانأى"

.!1(كاهذههنهذهففتق،ايأمرابتداءفىبمفي!

حتىخياطتهدقضيعنىالعوبوفتق،شمقهيحنى-لغة-ا)شىءوفتق

بععض.عنعبحصعهينفصعل

ماتصعو،-أغلصعمنتصعوةتانهافنحلصعالأرضعنعصعلقلنتكلمالآنونحود

امها.وأصعالسمماءمنجرمنه

والتشكيلالتخعييرمنللكثيرفيهاتعرضتطويلةعأضابعليهامرطعثصع

و؟الذىايأولالانسانعليهاظ!رالتىلأرضصارتأن-الى،والتطؤير

.لآرعالرعنسلهعليهااستمر

:نعئعوللأرضطبفعاطععلصعمبادىءان

كانعلىضد،الإرضالمبكرللتماريخمكتوبةسجلاتلاتوجدأنهبما"

كث!.ابنلض!!ا(
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هذاعنبالمعلوماتلتمدناأخرنسمصادرالىيتجهواانالجيولوجين

،اليومالأرضعةالقثرةفىتؤثرالتىالحملياتانيفترضونوهم.التاريخ

ينشئونفانهمالأءساسهذاوعلى.الماضىفىالتأثيرنفستحدثكانت

يمكنالأرضتاريخان.الصحورسهاداتعلىأساسايصتصدللارض.ناريخا

هن:دراسته

.الصخورطبقاتبحفظتهاالتىالحياةلآثارالمتحجرةالبقاياسجلات-ا

وسميهها.وطبيعتهاالصخورطبقاتتعاقب--.2

.الصخؤرلطبقاتالنببىبىالتركيب-3

اسحاعية.طبيعةذاتمحينةمعادنتحلق-4

.الصخورهوادبئتحدثالتىالكيميائيةالتغهءات-5

.)1(البحارمياهملوحة-6

بينمجليلأرضتاريخأنيقررالحديثالعلمأنالقولوخلاصة

!نياتها.

ةيقوليزالولا-الكريمالقرآ.نقالأنسبقوقد

الفقبداكيففانظروأ*رضدءيرواقل))

.،(فيرشىءكلعلىنه؟ن،!خرةالئشاةثث!ءاكث!ثم

(02:المنكبوت)

الآتى:فى-سديدبتركيز-الأرضتخليقعملياتتلخيصوي!مكن

منذ-سيئاالحلمعنهايدرىلا-القدمفىموغلةأضابمى!تا!بحد

تاريخفىيعرفكل!بدأ،الواسعالكونفراغمنحيزاتشغلالأرشبدأت

مليونا000نحواستمرتالتى،المتيقالدهرأحقاب"باءمالأرض

وحيدةكائناتأبسس!شكلعلىالمياهفىالحياةتظهربدأتوفيها،سنة

.وحيواننباتمنالخلية

سنة،مليون005خواستمرتالتى،المكرالدمرأضاب"تلتهاثم

تلاسالأحقابصخورفىوونجد.رالماءبسالياصساحاتتوزيعفي!هاعيدوقد

كأمعهامه5!5.*..1
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الخاصةومتعددةالخليةوحيدةهنالحيةالعضويةللكائناتبدائيةبقايا

البحرية.والا.*فقاريات

*

مليون.،!3ن!واستمرتاقى-لاولىأضابالحيماةذلكتلىثم

متحددةوأنواعواسفنجباتهلاميةبأسماكعامرةالبحارفيهاكا!ت،سنة

وتحورتم!أسمااصشكلعلىياالفقارأولىظهرتثم،والمرجانالقواقعمن

ا-صمككاالبره!ائياتوظهـرت،كالعقاربالتنفسىالجهازذاتالعضويات

مق31صصفةإاتوا)خاابخاتاتونمت،الزحافاتوبعضالرئوى

.السرخصصيات

مليون023نحواستمرتالتى"الوسطىالحياةأحقاب،ذلكتلى!م

الحشائشوآكلاتالهائ!لةالديناصوراتالأرضعلىسارتوفيها،سنة

أس!كالهااتأخذوالأسجاروبدأت،6ليةبدطيورأولوظهرتبرالضخمة

،الحشراتأنواعأغلبتظهربدأتكما،االيوالحياةفىغالباالمو%شدة

سنة،مليون08نحومنذأتaالتى"المتأخرةالحياةأضاب"جاءتثم

والفيلالحصانمنالأولىوالأسكالالحديثةالازهارنباتاتفيهاوظهرت

.والخفاشتوالحه

أنواعةيهاهلكتجليديةلحصورلارضمنكبيرةأجزاءتصرضتثم

ؤاجعمااذاحتى،أضىأنواعوتأقلمت،الحيةالكائناتمنكثيرة

أنواعذلكفىويشاركهأالأرضتعمرالحديثةالحيوائاتكانتالجليد

.والحشراتوالطيورالزواحفمنمختلفة

ستالألوفعشراتشذالأرضهذهعلىالانسانظ!روأخيرا

السنين.

**
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غيرهخلقعهـنكث!يراجت!لاالأرضفذهقوتكاثرهالانسافىخلقان

ذاكأوالنوعلهذاممأالأولايأصل"اللهيوجداني!غىاذ،الأحياءصن

ثر.لتكاواالوجودىلمب"تستىرصخى

(28:لقمانا((وا-ضدةكنفسلأ31بمثيولاخلقكمما)ة

..ودهور/وأضاب،وعملياتعملياتفانهالأرضخلقفا

الكونخريطةعلىنفطةتعدولاوهى-الأرضسأنذللبكانواذا

سأنيكونفكم-يأطرافمتراميةصحراءقرملحبةكأنهاأوالواسعة

.وأرضاوكواكبونجوممجراتمنوفيهاالسمواتخلق

5((الناسخلقمناكبوويلأرصرالسماتيخلق"

*

الناس!".خلقمنأبروايأرض"السمراتلخلق":ادثهقولالحقانه

الكريم.نالفرآاعجازوحوهمنالآنلناواضحاأصبحوجههذا

علىيعيشونأوعاشواممن-الكثيرينجهلوهوالآخرالوجهويبقى

الضيقة.صذه-الأرضر،هذه

."يطمونلاالناساحرومن)؟

***

العديثالعلموتطلعاتالاسلام

خىهائلاتطوراوتنطوررحبةآقاقفىاليومالحديثةالعلومتنطلق

.أالملومنعددالىينبثقان-حينبعد-يلبثلاالواحدالحلمإز

الانفاق!تقدربكبومنهاثلاثتحظى،والتطبيقالبحوثمجالاتوفى

الامكانب-اتذاتالقويةالدولمنضئيلعددسوىعليهيقدرلاالذى

:المجالاتبهذهونقصد.اسعةا-ا

استكشافثم-التسليحوتطوير-الطاقةمصادروتطوررتنويع

.الفضا+
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والمهند.ممينالملماء؟عظمضنجيركلقال!ضاءنجحماث!لصختثإسلو

الطائلة.الأموال.فيهتتفقكمااأفنيين؟

الولاياتبهقامتماهو،الفضاءغزومجالفىتحققرواأبرزهـلعا!

عامفىا!رسطحعلىالراوادمنئلاثةانزالمنالألىهـيثيةالمتحدة

ثما-فايكنجالذنحممماءمبركبتىانزالثم،أبولوبرنامجنحىق91آ9

.7691عامفىالمريخسطحعلى،2-فايكنج

عوالمال!ونفىأ!علىكثيرةشواهدالآنالحلماءلدىأصبحلةد

وقدرةعقراع!ث!هـمنهكانتوربما،كالانص،نعاقلةمخلوقات!اىأ-

هذابا"نا)نةولالىيدفهمماالحلماءواستنتاجاتالتقماريرمنوهناك

المشاهدبهضمنتبدوحضاراتالمتراميةجنباتهبينيضمالواسعالكون

.الائسانحضارةعلى!اكأقو.ؤ:ةنها

وتقار،راشاراتالرسولأحاديثومنالكريمالقرآنمنلنفهموانا

اقةبالاء-آدمبنىوأنعاقلةوغيرعاقلةمخلوقاتالكونفىالىأنكذلك

الكثيرغيرهمصهـخاك،اللهظقمنكلهبمليسوا-والجنالملائكةالى

والكثير.

***

iت:لممموlاهل

)كالحاقليخاطبانيصاحلمناسم،من:أن)1(-لغة-المعلوممن

تعالى:كمولهال!ماعةهـ!نىفىويكون،واحداللف!فىوهو(انمكلم

كالهيغوصونهنالشياطيز؟من"

خلقالى1لتش!-يمالكلنالقرآمنكثيرةيأت7فى؟من"وردتوقد

جاءكفا،السمواتأهل:القدامىالمفسرونسماهم،اصدمبنىغيرخرين7

تحالى:كقولهالآياتهذهلبعضتفسه!همفئ

.حالمطسخنار)11
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(1الله*الفيبويلارضالسساتئهنيطملامل"
،65:النكلة

عليهافهحسلى-اللهرسولآمراتمالىقول":كثيرابنيقولاذ

السمواتأهلهنأحديعلملاأنهالخلقلجميعمعلمايقول-أنوسلم

.:)ا(،لثهل!الغيبو.الأرض

تعالى:قولهتفسيرفىوكذلك

ساءمقيلايلارضفىومنسواتالم!فىمنفصعق،الصورفىوننخ"

68(:"زمر)."ينظرونقيامهملانااخرىفيهنفخثم،الله

أهلمن6لأحياءبهايموتالتى"هى:الصعقنفخةشفولاذ

يم.،افهشاءص!الاوالأرضالسموات

*

ن.6القريات7بعضتقولهمالمدبراننسشطيعهدمماضوءوعلى

افه.الايعلمهملاكثيرقمخلوقاتفهم،اسمواتاأهلفىالكريم

(55:*لراء).11ويلأرضالسمواتفىبمنأعلموربك))

باسمه.الناثمونعبيدهوهمفهملكفكامم

ول6:ررنس)((يلاوضيدومنالسمواتدمنللهان*"

(26:طروم)"مانتونلهكلويلأرضمسموكفىمنوله"

بما-سبحانهفيجيبهافضلهمنافهتسألالعاقلةالخلائقهذهوكل

:يساء

."شدانفىهويومكلويلارضالسمواتفىمنيساله"

(92:الرحمن)

ميتا،ويميت،حيايحيى.والأرضالسمواتأهلعنهيستغنئلاأى

11.أسيروظ!،صغيراويري

.فابنكف!11(
كث!.لفس!ابح)2(

كثير.ابىلغ!)13
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والأرضالسمواتقعاقلمخلوقكلجاءهلآضراليومكاناذاحتى

حسابه:ليوفى

أحهساهملظر.عبداايرحمن؟ت*ولأرضالسمواتئمنكلان))

!59-39:هريم).((فردا؟يقيامةيومتيه2وكلهم.علاوعال!م

***

:ايسمواتثواب

6العربعنديعقللالماتستخدم،ما:أنكذلك-لغة-المملوبموممن

فىالدوابمنأنواعوجودالىالكريمالقرآنآياتوتشير،كالدواب

.السماء

وهم،وا*يكة،دابةمنيلارضفىوماالسمواتفىمايسجدوالله"

(9،:النحل).((يسكبرونلا

.1(لأرضفىوماالسمواتفىما"ولله

(13:اينجم،621،131،231صاءالف)

**

خثىالتىالهامةالمعلومةهذهبتقدبميسمحموقفف!نجدنا-والآن

منمحاصرجممتفكيرتصدمان،"الاسلامصدرفىالمفسرينقدامىبحض

ذلكوما،الايمانمنبدلاالكقرالىفتدفعهمن7القرفيهمنزلالذبرالعرب

مأفرساأمباء!كانواسواءالعصورتلكأناستصورفوقلكونها.الا

روما!

بم:الكلنآا!مرقول

بينص!امريتنزلامملصيلأرفيومنسصاتسعظقىSallكه"

."(علماكثىءبكلأحأصقداللهقدهـوانثعىءكلعلىا!ينلنطموا

(12:!لالى)

طباقالمه"كلمةدونهناذكرتقد،سمواتسبع"اننلاحطانوبمد

قصرتحتىيمالكلنعا!ر7منأخرىيمهافىكعير!هاذكرتكررالتى

يقولهامنذكر،للارضمماثلةطبقاتفىالتفكيرش-نرىحسبما-النظر

إلمنسرين:3بحض
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)1((فيهنومنوالأرضا-سبعاا!سموا!إأ*ت:ح)تعالىوقو)4"

الصحيحين:فىثبتكماأيضاسبعاأى(مثلهن،الأرضوءق)تعا)!وقوله

عاىذإكححلشمن..أرةينسبعمنفلوقهالأرضسبيهـلز،قيدطلممن

والحدشهآنا)قروخالف،النزعفىوأغرق،النجمةإحدأفقد،أقاليم!مبمة

..مستندبا!

وايأركأونببنهنومافي!نومابعالصالسمواتما:الآخرالحديثشفى

..فلإةبارضملقاةكحلقةالاالكرسىفىبينهنومافييق.وماصبعا1

الأرضوصنسمواتسبعتعالى)قولهفىعباسابنعنمجماهدوعن

..وصقرمدينكمبيالكفربتفسيرهالوحدكنكمقال(مثلر.ق

سبعخلقالذىالله)عباءلىلابنرجلقال:قالجبير؟نسعيدوعن

طةاخبرانشمنكما:عباسا،بئا!فقا،لآية(مثلهنايأرضومنسموات

..فتكقرإكا.

سبعخلقالذىايثهلم)الآيةهذهفىعباسابنءقالضحىأبىوش

(مثمليز!الأرضومنسموات

منايأرضعلىصاونحوابراهيممثلأرضكلفى:قال،عمروقال

..الخلق

وآدمكنبيكمنبىأرضكلفى،أرضينييبع:قال..عباس!ابنوعن

.كبىوجميسىكاثراهيمهـاهيملمواكنو!أوحوكا-دم

،بمرةشاذشهو/صحيحعباسابنشهذااسنناد:البيجقىقالثم

لا.أعلمواكه،متابحاعليهالضخىلأبىأعلملا

*

رسولأن،:الا.غنبارالتفكر:كتابهفىالقرشىافهعبدبكرأبووذكر

.؟ا.اء.Yاسورة؟ا(

.فابنتفر)12
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اد،ليىالما؟ئكةغيرخلقشأصحابهحدى-؟سلمعايهالله-صلىايثه

قح!.تغينطرادثةيعصوآلم،تعالىادلهخلقمنخلق":فيهمقال

عنهم!الشيطانفأين:(اضحابهاى)قالوا

يخلق.ليمأمالشيطانخلقونيصماقاق

أآدمولدأمن:قالوا

يخلق.لمأه!آدمخلقيدرونلاأ!قا

.)1(،جدامنكروهوصرسلحديثوهذا

"

قدامىمنغيرهرعبالى!ابنتفسيراتأنبوضوحنقررأنوبمد

عنتعبرانلزاماليست-عنهمصدورهاصحان-ومحدثيهمالمفسري!ن

،الاسلامنىثبىتكلمالذىالحديثءنشل!ا-نالقر1ءخاهاالتىإ-قيقةأ

!غأصرىوعوالممخلوقاتبوجودتوحىالتىالرواياتهذهمثلأنالا

والاستنكا!الكفرالىمدكاةالماضىفىتمتبركانتبينما،الأرضكاعالمنا

!وأ!فىبولامةصدىالآنلهاتجدأحمبحتفافا،ساذةأؤمماراباعتبارها

يخلفهم.ومنالعشرينالقرنأبنا،

***

وبمد:

كتا،ب!بال!هـإمنالقرآأنلأدراكتكفىمقدمة.ألمكأتكالةد

الشرعةو،ا)قيمالمض!جيمطىالشاملقي-اثهالاسلاموأنةإفتوحاالكون

يمطسثوأخ!!األمولاهوثم.المجردةوالحقائق،المتفتحوالفكرالمستقي!ة

العظيم.والخلقوالخبز-الحرت

.كأ-ابننص:)إا
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أنالى،ويسرسهولةقصلأنيستطيعالمساقيرالقارىءكانواذا

لتقريريكفىكلرضنماهمافان،وأسلوبهمنهجهكاقنى6قر"الحدثالعلم

ضائقه.كاقعلمىلأالعظيمالقرأنان

41الأب:علومتح!تيندرجممالمحاتالاسلامؤاثفىوجدنالقد

.وعرهوالفضاء،والفلاي،والجيولوجيا

غير-الأخرىالموالممختلفمر2منبمشىءتعريفنافىيفررونجدهولم

:القرأنفيهاقالوالدوابالطيرهتى-الانسانعالم

ما،أمثاممأمميلابجناحيهيطرطائرولايلأرفيفىدابةمنوما"

(38:!انمام)."يحممرونربهمالىثم،شىءمنامت!فىفرطنا

بماعلهبهموالله،وتسبيحه!.!لاتهعلمقدكل،صافاتوأييم))

((1:ارور)."يفعلون

ككائه،تسميحهمضصنلاومن،بح!-هيسسبحلاشىءمنوان"
!أ(!أ:نجلأساء)."افكلرطيما

.الاكثه-الشىءالاسلامتراثكاقللذرة"نجدأن-اذن-عجبفلا

***
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لممصادسالفصلا

رالإشلا!ةالمقعادفيلذرةا

:القرأنفى((نرة"كلفه

ضمانوردهاياتآ6فىيمالكلالقرا-نفى،ذرةمثقالد!لفظدو:

يما-ممانيهأفىالمفسرينقداهىأقوالذكرمع،نزولهاتر.فيبصب

ف!مها.اهمف-!

ذايونسسورةفىصرةيأولالكريمنالقرآفىالذرةذكرجاءصلقد

يقولى:

*،عملمنتعملونولا،ن2لرمنمنهتعكووما،سلنفىتكونوما))

فىنرةمثقالمنربكعنيزدو.ا،هغهتفيصوناد،سهوداعلييكئا

."مبينكعلىفى*بهبرولاديكمناصفرولاالسماءفىولايلارض

(61:بونس)

وأ،بحدأو،يغيبأى"يحزب:المفسربنقدامىقالهذاوفى

11(،يذهب

فىذرةمثقالوبصرهعلمهصيمزبلا"قدرتهجلت،افه0أنأى

كبرولامنهاأصضولا،يلأرضفىولاالسمواتg،صنرهاأوتهاحقار

لا.،مبينكنابفىالا

ايقرطبى.لفس!111

كثر.ابنلفبر21(
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تكرراذسبأء؟ورةفىالذرةفيهاذكرتالىالتاليةالمرةكانتفم

يتين:آفىمرتينلةظها

عم،لة(تيئكم؟!بىإلمىثل،اعةالم!تلالينالاكفروا،لذلمحنو!+))

ديكمنأصفر5،يلأرضئولاالسمواتفىذرةمثهالءنهيمزب،اافيب

(3:سبا1.،(مبين3تل!فىيلأالبرولا

السمواتفىفرة،مثقاليم!نلا،ايلهثونمنزعمتمالذينادكلقل))

ظهر"هنمحنهمهلوما،4شرهنفيهمالهمومأ،يارضفىولا

(22:سبا)

".

فىذكرتنجدها،مراتثلاثالمكىا-نالةرقالذرةذكرتأنوبعد

.النظاموبنفس،أيضاهراتثلاثالمدفىنالقرآ

الوقتنفسفىوهى-الكريمنالقرآفىالرابعةللمرةذكرهاجاءفقد

:النساءسورةفى-المدنىالقرإنفىفيهاذكرتالتىالأ.ولىالصرة

لافهم!!ريؤت،يةصاعفهاحسنةتكوان،نرةمثقالي!ملااللهان))

((.:النساء)."عظيمااجرا

ينقمهمولايبخسهملا"للناسحسابهقافها،ن:المفسرونقالوفيها

عليها.ويثيبميجازجممبل،ذرةوزنعملهمثواب!ت

قالكما،كثيراولاظيلايظلملاتحالىافهأن،الكلاممنوا(راد

.(ئيئاالناسيظلملااللهان):تعالى

واافرآن:قلت..اوزنلهاليسالذرةأنزعوا:هارونبنيزيدوقال

..أعلموا"،وزناللذرةأنعلىكأيدلانوالسنة

.)1(؟وأص!فرهاالأشياءأقلصعبارةاجملةافىوهى

،

فى4المكريمالقرآنفىالذرةفيهاذكرتالتىالأخيرةالمرةكانتثم

سبقكماالمدنىا!مراصنمنيتين9فىصرتينلفطهاتكرراذ،الزلزلةسورة

الكى:3نالنرفىحد"ثأن

طبى.يقرالفر(1)

(،؟
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اعمالهم.ليرواأستاتاايئاسيصدري!مئذة)

5((يرهفتراذرةمنقأليعملومن.يرهضراذرةث!اتال-سركمن)ة

(8-6:؟لز)زية)

..يرهيراذرةمثقاليعملفمن)"الآيةهذهنزلتلما:المحسرونيقول

.(يرهشراذرقمثقاليدملومن

هنذرةمثقالمنعملتبماأجزىائايثهرسوليا":بكرأبوقال

ويدخر.الثرذرفبمثاقيلتكلهمماالدنيافىرأيتمابكرأبايا:فقصال.شر

.أ!(،اثميامةيوآتوفاهحتىالخيرذرمثاقيللكالله

**

كالآتى:الذرةفىالمفسرينقداهىأقوالتلخيصويمكن

.،وأصحرهاالأسياءأقلعنعبارق"الذرقان

ذرقكانتولوخىشءبكلعلما-جيط-قدرتهجلت-ادله0وان

دونها.ومال

قايلايظلمفلا"المطلقالناءربالحدليحاسب-سبحانه-وانه

كا.كميراولا

ذ؟.قدا)ممريمالقرآنأنالا،وزنىمحيارأقلتعتبرارزرةاأنولو

منها.أقلفومايرجدأنهاصةصىص

**

-ءرص-"سبقوقد-الذرةفىالحلميقولهماخلاصةالىلالآنولنحد

:فنقول

الذإةوتحننبر،المادىالعالممنهايتكونأساسيةخطوطاالحناصرتعتبر

.للمادةلىالأوالبناءاوصدة!لاساسيةالخطوروهذهمنكل-بناءلقطة

كث!.ابنتضر)1(
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والكترون،بروتونمن-الايدروجنذرة-الذراتأبسطوتنكون

المناصر0منابتداء،ذراتمنفوقهاماتكوينقالنيوترونيدضبينما

اليورانيوءمثلالثضلةالمناصرخنى،والليثيومكالهيليومالخفيفة

.بمده:ما

تجبا!موأيونافتصهـيرالكتروناتفاأحديفقدمالماالذرةتتعرضوقد

شابههاوماالحالاتهذهمثلفىانطلقتالشالألكتروناتوتعتبر

طليقة.ناتالكترو

الأرضعلىالثسمسمنالبنفسجيةفوقالأسمةتسق!الطبيعةوفى

بذلكوتخلق،العلياالجوطبقاتلذراتتأينافتحدث،الجوىوغا،فها

الموجاتمسارفىويؤثر،الأرضيةالكرةينلفالذىالايونوسفيرحزام

الضنطلأانونظرا.اللاسلكيةالاتصالإتفىفيتحكممننطيسيةالك!رو

الطليقةالالكتروناتفانالملياالطبقاتتلكقجداخفيفالجوى

تتقاربانقبل-نسبيا-كبيرةمسافابئتتحرك،الموجبةيوناتوالا

متعادلة.ذرةلتكونثانيةتندمجوعندئذ

وناتالم!هذهنالا،الحالبطبيحةم!نهاأقلالذرةمكوناتانولو

الىينظرأنيمكنكما-محضةجسيماتباعتبارهااليهاالنظريمكنلا

أمواجا.تصطحبجسيماتالحقيقةفىهىبل-الذرة

*

متحرك--يمأو-جسمأىوصعةمكانخديديمكنكانواذا

الالكتبرونمهونمنى،الذرةهنأقلهوماعلىينطبقلاهذافان

.وخوهيشونوالبوز

طبيحتهاتمكننالا"جسيمات"صفاعليهانطلقالتى،لأضياء"فهذه

العمامكانياتفىقصورالىهذايرجعولا،البياناتتلكمثلتحديدمن

.الجسيماتهذهسلوكفىتتحكمالتىالحلاقاتطبيعةقسببهبر
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ايأياممنيومقنتمكنسوفانناتتوقعأنلناهل"هيزنبرجيفول

بالاستحازةالنىواةحولسداراتهافىتلوروهىالالكزوناترؤيةمن

؟للمادةخارقةقوةذىولصمموببمي!

يعة،سفوتوغرافيةلقطاتأضذالىنحتاجق!دفانناذلكءإىوعلاوة

.(الرهيبةالسرعاتذات)الاا!هـونات،ءلحرنظرا

سوفأنهااذمحددةبألوانتكو.نلاالصورةهذهمثلانالوافحمن

الكترونية.بايلأشمةتؤخذولكنها،المرئىا)ضوءبأشمةتؤخذلا

تصويرآلةالىيتطورأنالالكترونىللميكروسكوبقدراذاولكن

حولمدارهفىالالكتر:ننتتبعأناذنالممكنمنيصبحفهل،سينمائية

أالمدارذلكنمينوأنالنوأة

ا)نموذجبهذاانناتمامامنهالنايتضحأساسيةصمعوبةنجا!هوهنا

الصورةنأخذعندماانهاذ،التصورحدودأقصىاىاوحسلناقدللذرة

أفرزمعهثصكننالاهوقفافىأنفسنانجدماسرعان،الةيلمعلىلىلاو

.الذرةلنفسثانيةصورة

حالتهافىالذرةهذهنجدلاسوفأنناالى.الحقيقةقذلكويرجع

أخذمنمكنتناالتنبالالكتر.وناتالذرةاضطرصتفاقدمطلقاالأولى

فى4المستخدروت11الالكترواصطدامأنذلكقوالسبب.الأو)ىالصورة

ذلكوعلى،قلبها.قذاتهالذرةالكترونانتزعتقدتكونصورة:لأأخذ

ذاتهىحالبأيةتكونأنيمكنلاالثانيةالصورةفىتظهرالتىحالذرة

مكمانفىالالاكتروننكتشفربماايأحوالأحسنوفى.تغي!!دونالذرة

.النواصبميداخارجهاما

داخلالالكضرونهدارنشاهدأنأصاسايستحيلأنهاذن،اضىحالومن

المثالفىا!كبروسوتفشلهوالاستحالةهذهفىالسببوليس،الذر-
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تتي!"ولكنها)الطبيحيةالقواينثهتسمحمابقدرالكمالفيهالمفروض

01)1((ذاتهاابطبيحيةالقواينلهذه

**

يه.!غأنيمكن،خطوطاتمثلالمقسرينأقوالأننتبينسبقومما

موجودمميارأقلكانتوانفهى،الذرةجوافيبمضفىالملمحققههامضكا

الحلممسمائلفىوجودهالىويسارمنهاأقلهوماهناكأنالاللمادة

.والقدرةوالاحاطة

جمىاتحدثالتىالعلميةمن-الدقةضيمانتبينأنالآننستطيعولملنا

الذر.ة.فيهاذكريةآأولفىالكريمالتمرآن

ولاا،؟يسماءفىولا*رضفىنرةمثقالمنرلكعنيعزباوم"

(61:إونس).،(مبينكنابفى*اكبرولاذيكمن

!!

الكريمن7القرسورأولكانتالتىيونسسورةأنضاالنظرويافت

:الاياتهذهفيهاسبقتالتىهىللذرةذكرا

بينالدىتصديقومن،الهلونهنيفترىانالقر؟نهئاكاتوما))

المالمينعنفيهوإبلاانابوتفصيل،يدإه

دونشاستطمتممنوالوامعلهبسررةفاتواقل،افتراهيقوبون3

صادقين.كنتمان،اله

"وطهيا-لهمو"بطمهيحيطوالمبماكدبوابل

(.("ظالمئعامبةكانكيفلانجظرلبلهممنالدفىكئب"كللك

(93-37:يونس)

،،

:ن2القردمزوجية!م

زوجا.يسمىمنهاواحدوكلالؤدضدالزوج:اللنةمماجمهول

.زوجوهمازوجانهماللاثنينيقالوأيضا

وأنثى.ذكرايعنى،حمامزوجاعندى:وثقول

تمالى:قولهفىكمارألذكأىالبحلوالزوج

.38.-*ص-الئوويةايطبيمبما)1(
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ا!ث!ىءهلاان،سيخابغروقذاعجةر"يد.وانأويلتىياكلامت"

..-.-لاعع7-0-!31،.00!-.-خ.-.."غهول!

؟(13:!ود)....

و(ينه،امنهالىوتنضتقىزوجها!تجاديكالتىقولاللهسمعقد"

(1المجادلة).((إمببرسميماللهان،تحاوركمايسمع

تعالى:قوله/قكماالانثىأى،المرأةأيضاازوجوا

،نئ!ئتوأ.حيثرةرامنهاومملأ،أيجن!وزوجككتأسهـن؟دمياوهلئا))

135لهقرة5).،(ايظافي؟نفن!وناال!جرةهلهتقرباولا

الك!م؟-الأولىالدرجة-كلفييعنىالزوجيةشالكلا!أناوالخلاصة

الماجصبه":الملومبلقةأووالأنثىالذكرأى،لهالمخمالفوالنوعالنوعص

والسالب.الموجب

ا،،!.!%لا..."00.2/..*ة-.-.لأ.؟..1،

أشإ؟أتهآبمضبىفىلننظرالكريمالقرا-لبالىنذهبا!الآنهـذستطيع

ترتيبهراجمين،للانجواعوتصنيفالخلقفى!امالزوجيةعن!حدث

،.المفسرينقدامىأقوالمنيت-سءماذكرمع،"نزولها

نم-الممرا-أدبئسجلتاقئ-النجمء.!ررةفىجاءبماوةمستفتج

ى:ت!ولنهى،الزوجيةلنظامذبهنراالكريمنآالقوسورأولفنب،-ها

.((تتىاذانطفةه9!،والأ!ىايذ3را!زوجينخلق4واة"

(46-5".:اينجم).

ولمحيمننفسهفىيحسهماهوالزوجمةنظائ!.فىالانسانيدركهباان.أول

زيبصرأسماءهم!اذفاهوتطرقالنظامهذا"مموأىعلىعيناهفتتفتح،حوله

..أئثى-ذبهرثبم،ابرأة-رجل،بئت.-ولد:ويصمع

آنماانصورةهذهعلىالزوجيةبذبهبرالبدءمنالحكمة0ان7رأيئاوق

الزوجين:"الإيةتقولهفما.والأنثىالذكرهوالمقصودبأنمفهوماليعطى

نأيمنىتعريفوهو،تفسيرالىيص!اجلاتفسيرهوانما،والازثئالذكر
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اذاالذيقالنوجمنأو،.المضادوالنوعالنوع4قصدالزوجةمنالكلام

والسالبالمو-.بانهمافنقولالطبيميةالملوملنةونشعير.صكناالتقيا

.المشتركتأثيهماتعادلاتصلااذااللذين

8

ذكرالننىالثانيةالمرةأننعلمحيننقاذكرنا.1الذىرأيناصحةويئكد

قوله:فىجاءالنزولترتيبوصالكربما!مر7شفىالزوجيةنظامفب!ا

!ث.يمنىمنىهن!نفةيكالم.سمىيترلةأت*نسكأيحسبة)

.لسوىخ!علضكلن

92(-36:مفيمة)"ملىكلآو*فثىا!روبينمنهفعكل

ه

قوله:قوذلكالنباتقالزويةمم!الحدث،هذايتبعثم

1(بهعن!ساكلكاليماوفبتناهيهالراسممع!فدا.والقيناو*رض"

(7:ر)

تمطىالتىالأنواعتلكهو.لآيةهذ.-اثممبودقاننباتأنونحسب

الذكورةأى-الزوحيماتظهرو،البهجةتوصفأنيمكنالتىفهىازهارا

.سورةأوضحعلىيلأزهارفى-لأنر-ثةؤ

يخضعافياتطلمأنامريماثمر7نذكرضد،أمرهنيكنومهما

7قي.منأكتعرفىوذلئه،الزوجيةلنظام

ه

المرتأقى،الزوجيةنفامييانقالمحمفىاثمر7التمهيدهذاوبحد

الجمادعالمليثمملفتمف.،النظامذفىضموللتقرروا.لفاصلةالرابعة

:تولحينأيضا

انفسهـومق3رشكنبتمما:كيحرابمك!النىس!ض"
(*:يس.).،فينلاومط

!لرتئذالتى،عالأزواج*شىثالمفرونكرهيخا!ا.!د

قو!م:لآيئهذ.
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والأنثى:الذكريعنى:تتثفىوقالل!

..النباتهنيعنى(الآرضتنبتمما)

وأناثاذكورا،أزواجاأولادامنهموخلقيعنى(أنفسهمومن)

والسصاءوالبحرالبرفىخلقهأصنافمنأى(يعلمونلاومصا)

.والأرض

ويروز،الملائكةوتحلمه،البشريملمهلا،خلقهمايكونأنيجوزثم

.)1(،مخلوقيعلمهالا

(لمونيعلا)ومما:تعالىقولهمعنىفىكثها،ن!وذكر

ي!شفوفا.لاشتىمخلوقات.ثأى

()2(تذكرونلعلكمنازو-!خلقناثىءكل)ومن:عظمتهجاتفالكما

*

الأزواج7يةفىالنظروأعدنا-الأن-جانباالتفسيراتهذهتركناواذا

الآقى:فرير!همكنيسسورةمن

يعلمونكانواالآيةهذهفيهمنزلتصينالعريعةالجزيرةسب"عربان

.الحيوانوعالم،الانسان0عالمفىإلزوجيةنظاء

ن!قا)خىيسسوسة6يةسبقتالتى-قسورة7يةقن1القروعل!حهم

.النباتعالمأيضايضمالزوجيةنظامأن-بصددها

نظاماالأميونالعربأولئكجهلالذى،الجمادعالمذلكبمدويبقى

فكرمنحط)!اكانالتىالأممتلكمنومعاصروهمهم،فيهالزوجية

.والرومانوالأغريقكالؤصروعلم

يسرى:شاملالزوجيةنظامأنجميعاللناسيذكرالكريماكلهـ7ناان

.والجماد،والنبات،والحنبوان،الانسانعلى

*

ايترطبى.ش!)11

.9"؟الدارقيسورة)2؟
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نجنظامالتسليمالىبدفمهمنىاقرآالنصانالمفسرينقدامىشعر:لقد

"يجوق:قولهمفىوذلك-كالجماد-عوالممنسفوهماغإ-فىالزوجية

يعلمهالاويجوز،الملائكةوتحلمه،البسريحلمهلأ(افه)خلقهماياكولأن11

.؟مخلوق

ذكرهاكما-الملمىبمحناها-الذرةاننقررأنالآن..و.

موجباأى،:العىذكرافيهاأنأى،الزوجيةلنظامدجصعيمأتلكر7ققرا

وسالبا.

الن!ا!سةصياغةاستطاعوا،)؟(الحلماهصققهاصينالخاسيةهذهان

المجيبصالمالم0ذلكباقتحامقاهواثم،للذرةنموذجووضع،الذرية

.والائجازاتالنتائجأروعفيلكفحققوا،وعلمبصيرة

***

:!رسولصحابةالوالداللرة

فىبيةالبالجزيرةفىيثىءكلبدأ،الميلإدىالسابعالقرنمصلعفى

والموى،أقوياءالىنوالمشفهفر،علما.الىالجاهلونفههـت!ول:التغير

.أحياهالى-؟حيا!

قولفسيلهمللاسلابماستجابواصرالحربأوصالقالحياة-ص.تلقد

الله؟

مزكلأويسنيتقونالدينلسحمبفا،مثىءكلوستورحمتى"

.سرمنونبايجناهموالذين

فىءاندهممكعوباصدر،،اللى*مىالنبىالرسولي!تبصنيقاللى

،الطيبات؟مموول،المئكركلويئهمم،بالمصوفامرهم4و*نجيلاننور*

عليهم.ممثتحىوالا!ضاعرهمعنمويضع،الخبائثعليرم!مويص

اولنك،ممهأنزلفىالنوروأنبعو2،ونمرو.وعزصو.بهمنوا2فالذين

1(601.57:*مرا!أ*.((طنلحونهم

71صفحةراجع)11 - vt.
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نهأجاهليته.فىصفوقدالخطاببنعمرمثلرجالظهرالجوذلكفى

افهصفأنبمدبهفاذا،%نالأووعبادةالمثرابوادمانالبناتوأدمارس

والا-ا.بالمى!ل:-غمأسسم!الذىالمظيملعصر71ذلكاىايترول

ه!ما:كبيرتينامبراطوريتينانقاضعلىقامتفتيةاهبراطوريةالانمانى

الفارسية.والامبراطوريةالروم!نيةالامبراطورية

أنزعانىالمنامفىأريت":قائلاالرسولعنهحدثالذىءسرمفو

نزعاذشبينأوأ(ذنوبافنزعبكرأبوفجاء،)1(قليبعلىب!هـةبداو

عبقرياأرفلم.غربافاستحالتال!اببنصرجاءثم،لهيغفروافهضميفا

.1(بمطقوضربواالناسروىحتىيهنريةكأف

افىالعزماوانصرافالمدةقصرهوالنزعضمفانإمالاسافاتهاءوفهبم

ينفسحالتىالمبقريةفيضهوعمريدعلىالرىيخضوان،ا)شدةحرب

لغيريوتىمالاالسبقمنويؤتىالحملمنادحامامهاتنفسح؟الأجإءيا

.)4(العطبؤكأ.بين

.الملكوتفىوالنفاذالبصيرةبأنفتاحعمرفيلقد

ا!عرا!نفزلالذىفهو.متكررةةظاكلالحجبوراءلمارؤيتههـكا.مت

الجمعما0خطبةبالمدينةيخطبكانالذىوهو،المراتمنعديداادد..علر

..الجبل..الجبل!حصنبنساريةيا":وينادىالخطبةمنيلتفتبهفاذا

ظلم.الذئباسترصوممت

بئر.)11

.دلوا)2!

1)T!الماء!ولالابلمر.

.02ا.-1-عىعمرعبقريةا،(
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عنهنافهرضىعلىفسأله،صلاتهوقضى،مرالساممونيفهمفلم

المسجدفىمنوكا!انا،نمم:قال؟سمحتهأو:؟قالبهناديتالذىهذاما

وانهماكتأفهموركبوااخوانناهزمواالمشركينأنخلدىفىوقع:قال

،جاوزوهوانوظفرواوجفوهمنقاتلوااليهعدلوافىن.بجبلبمرون

.الكلامهذا،نى.فخرجهلكوا

الساعةوتللساليومذللنفىسممواانممفذكرشهربمدالبشيروجاء

صصن!3بئياسارية:ينسولعمرصوتيشبهصوتاالجبلجاوزواحتى

الجبل.0الجبل

.)1(علينااللهفةخحاليهفعدلنا

.(1عهرلكاننبىبعدىكانلو":الرسولفيهقالالذىعمرانه

قريث!اأنأ(سههـتهمنفنحم،طالبأبىبنعلىالىالمامبمعمرونترك

كثير،عيالذاطالبأبووكان،المحمديةالبعثةقبلسديدةأزمةأكابتهم

نا،عباسيا":هاسمخىأيسرمنوكان-المباسلحمهالرسولفقال

فانطلق،الأزمةفذهمنترىماإلناسأصابوقدالميالكثيرأباطالبأخاك

فنكلمهارجلاأفتوتأخذرجلابنيهمنخذ6،عيالهمنعنهفلتخففاليه0بنا

..طالبأباأتياحتىفانطلقا،نعم:لالحباسمفا"عنه

اليه.فضمهجمفراالعباسوأخذ،اليهفضمهعلياالرسولفأخذ

علىصبياجمباهوتفتحتحوهفىتربى،.افهرسولربيبعلىلقدكا.ن

7هنمنأوليكونأنغروفلا،الاسلامالىواللكوةوالقر7نالوص

.الصبيانمنبالنبى

.265-2(آ.22-31حا-صريةمبض>>(

(T)س-هئاملابن-النبىم!ة
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البصيرةذاالبليغالزاهدالحكيمكاقكما،ألاسلاآفارسعلىكاتلاتد

.ةا%.-ا،نج

شيحدثبهفاذا-المسةسينقظيفةصارأنبحد-يخعب.سةوقف

فيم:يقولكلهـتقبوناناس

السرقيلبسون،المطرقةالمجانبرص!مكان،قوماآراهمكأنى"

ي!نتىحتىقتلاستحرارهناكويكون،قالص!الخيلويعتدجون،والدياج

.المأسورمنأقيالمفلتيكونو"المةت.ولعلىالمجروح

الغيب!علمالمؤمنينأميرياأعليت!مد:أصحابهبعؤ!لهفقال

ءطبيا:وكان-لرجلومالالسلامتليهفضمحث!

رغدنملمسد

عندهاللهان):بقولهسبحانهافهعددهوماالس!اتعلمالغيبعلم:ان!ما

ماذانفستدرىاوم،لأرحامقماو!لم،الغيثو.شزل،الساتعلم

..(تموت؟رض؟ىلم!تدرىوما،غداتكسب

عل!ط،ؤملمذلكسوىوما،افهالااحديحلمهلاالذىالغيبعلم؟ءتا

وزضطمصدرقيميهبأنلىودعافحلمنيه-وسلمضليهاثهصلى-نبيهالثه

-)؟(جوانحىءلي"

-ه

رسولمنقبساكانانماعرمنصملهماأنخطبهقيذء.ضلىوظل

:يقولفهو-اث

صدوالمدصادقاالاانطقماالخلقعلىوأصعط.بالحقبمئه:الذكأ1أ

وأزضىأذفىفىغهأؤالار؟مىعلىيمرشيئا؟بقىوما..بملمهبذلكالى

لأ(.M"اكبه

.002-992ص-*رالجزء-ايبلافةكح)1(

.01،-"ا،حما-*ودنبؤء2-البلاقة؟هـج)؟(
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.،،جمارعلإالحمهدينة315:النيىفيهقالالذىعلىانه

ضل!.ولابأسحابهادرىوالنبى

80

أكابالذرةفىقولاكابأىبئلمريسبممالأنباءمنجاءناولقد

نمرفهاااكىالحديمةصورتهافيالئريئالنريئبهوعاغ،الضيقةكبدبه

.اليوم

بنعلىقولعنهنتقلالذىالمصلر.أئهآاثماهذافىالنطريلفتومما

مصد؟لكنة،اسلاميا0مصلر(لشىالحديثةالذ!بةالنظريةفىطالبأبى

فربى.

الجديدالملمىالمحررهرر!مهNegأونيلجونكتبفلقد

المتحدةالولأياتفىالت!رةاصر.صعبق،ترييونهيرالدنيويورك"

القصةسماه-!سمأول!ول.:بمنوان4591طه!الأهريكية

فيه:مماطهوكان،الذ!يةللهندسةالصيقية

added very!!ك,field!لو!!غ!ه3مأTheRo ! ol"

toأ!!هنهحم!4!يه!م!ث! what!محitt

-fromthe Mohamمه.ع!55!د!ه،One of the bright

.theMystic, All Hassan!يne to tie. m*ةmedane World. It is

هnلا"ما-ها4ه!مهولميى!ى:

Spitإ*ه!كح7!هصيl!أم!

-daرlولostIلأ،ك" r

vision he had, glimpedحكم!امأيئ!ي!فا!هwow appear!ل!

1(05)m8يأoص!ىعي!preview of the mod n

John:!ء!"!سأولاصه+م!*م!7عه!ىولا! .J 'ONeil

*8ء!ي"ءم

6،1
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كمالآتى:التقريرهذاترجمةويمكن

ف!وشمالفكلىالمجالهذافىأجدبالروءأفىالمالمكانلقدلما

غريق.pحضارةمنوصلهلمااليسيبرالنذر!سوى

1(الاسا،مىإالمالممنتأتىالوسطىالقرونفىالمتلالئةالنة!احدى.ان

الذى-محمدصهر-الحسنأبوعلىالصوفىقلمسطرهمانجدحبث

:يقولكنب

شمسا.قل!هافىتجد-ذرةأى-الذرة!تاذا

حقيفعةتلتجأناستطماضتقدال!افيةبصيرتهأنعلىيدلهذاان

،،الذرةفىالحدفيالشمسىالنظام

"

وشرو.،خطبهجلائلمنتمتبرطويلةخطبةطالبأبىبنولملى

ف!،نخلظ،فىادلهعنربدائرعنؤيهاتحدثوقد"الأشباح"خطبةباسم

ط!.:.قولهؤيهاجاءمما

..وال!ودالاعمااءيكديهولا،والجمودإلمنعيؤهلاالذىفهالحمد"

خالقه!تعليهاحتذىمقدإرولا،امنملهممالغيرعلىالخلقابتدعالذق

فكاركك..صنمتهأثارأصدثاالتىالبدائعفىفظهرت..قبلهكانمعبود

ناطقةالدبيرخجتهص!اءخاخلقاكانوان،عليهودليلالهحجةخلقما

..قائمةالمبدحعلى،دلالته

ولاءمحدودهاونهج،أودهالأضبيا.منفاقام..بأمر.ظقهفتم

فى.مخافاتأجزاءاصياوفيمقرائتهاأسبابووصل،تضادامابينتهدربة

علىوؤط،.-هاصنحهاأحكمخلائقبدايا.والهيئاتوالغرائزوالأقدارال!فى!د

.إ(؟وابتدعهااأرإدما

ع.الخأمىايفدلمنرانرابع11(

.091-185س-)1(بؤ-البلافةنهح)2(

70I+
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شغساداتها،بينبقدرتهلاءم".طالبأثىبنعلىقولأنوالض

احديث.االعلممقرراتضوءعلىجلياممنىلهنفهمأننستطيع

بحققدرةتتجلىالوحدةهذهوإق.المادىالمالمبناءوحدةهىفالذرة

والسالب(البروقونات)الموجبيجتمعفيهااذمتضاداتهابينالملائمةفىاقه

!انفصالأواتصالغيرعلى(الالكتروناتإ

*

الذرةخةيقةقررقدطالبأبىبنعلىأنفوفيهمربةلاالذىالحقان

صادقا.علميالمريرا

القولذلكطالبأبىبنعلىمثهتملمالذىالمصدرصر!أردنااذااما

:القولويكرريقولفهونفسهعلىسهادةالىفلزجع،الجليل

ودعا-فحلمنيه-عليهاطهصلى-نبيهافهعلمهضلمذلكسوىما"

..جوانحىعليهوتضطمصدرىيعيه!.لى

أفرغهالارأيمىقيمرشيماأقىوها..كلهبذلكالى(النبى)صدلقد

.،الىبهوأفضىأذنىق

*8،

:يلاسلاممتصوفىاموالفىاللرة

الصفوةأرلمكهمالأسلإمبمتصوفىالمقصردأنئفرربدءذىبادىء

فأقاموا،ومنهجاخلقا6فىوالقر،اماماالنبىاتخذواالذس!المسلمينهن

أنو.اوكايتقاعسوا،ولميبتدعواولمالرسرلسنةعلىوسارواكاملةالشربمة

المحسنن.المجاهديننعم

.:ا)هـسولصديثفيمفتحققعلموابماصلواأنهما!مولومبم

ماليمطم،عماثه

افى:قولفيهموسلق
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.(1المحسنيندمةوين8سبلنالنهلىينهمفينالمجملاأوالذينأ)

(96:المنكبوت)

قأقوالفتطالمنا،القرونأوالسنونتمضىوصحابتهالنبىعصروبمد

العطار)1(ينالد3فريدمنهموكانالمتصوففىمنالحقيقةأهلبهاةطقالذرة

يدهايزوالذرةفىطالبأبىعلىبنمقالهيؤكدجببقولءلمينتاجضالذكأ

:هولفهو،ايضاحا

.عالفييوجدتذرةضققتوان..الشييييفيهاالذرة"

.)2(،فيهتمطيللاعملفىالمالمذراتوكل

الحلميةالضائقمنعدداصوىالمطارفريدالدينقالهالذىهذاان

.الجزيئاتتكوينفىبترابطهابل،ضدفيهاومابالذرةتتملقلاالتى

"0

..بمدأما

..الوضوحفىغايةالآنأوقفاان

:الذر.فىضائقعلةكررتالاصلامتراثيمى

والسالب.الموجبفيهاأالقوبيةلنظامتخضعا.فا

ضمصى.نظابموأنما

فيها.تعطيللاالتىبالحركةيموجعاوافا

استقرتاتىالحديثةالذريةيةالنكلصهرهو-باختصار-هذاان

.ظهورهمنذأالأصلافى

55

فاتد-والكيميائيةالطبيميةاالعلولدى-الآخرالجافيعلىأما

بحد.أثيد.يبلغولما،يحبويزاللابطنلأضبهالموقفطكان

ية.هبما.3عاملدوا؟ا

.81-08صالمطارالدبن،فربدة-،التحر121
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.الةهـنمطلعاحتىالذريةالنظريةالميهوصلثماتبيزفبرج/لناويلخض

:فيقؤل.،عثرالتاسع

الكيميائيةألمركباتمنالكبيرالعدداختزاليمكنانهمعروفاكان".

وافر.عددمنهاصفالتى.الكيميائيةالمناصرمنن!بياصغيرعكددالى

باؤمنكانكماالذرةظلتحقدالدقيقةبالمملوماتيضءقفيماأما

ضوئيةحزمةقالمتراقصةالغبارذراقيحجممنقربحجمذات،ديمقرا!

..بكثيرأقلأو

يكنفمسكلها.أما،بعدوماأوقليلا.كا.نالذرةؤكيبعنفصماان

..)1(ممكئاأمراعئهالتساورخنى

..،؟:!؟*

اا:ضه".ممث!فسبيلد

؟قالشمصىالنظامضيقةالحديثالعلماكتشفهللنسألالآنلثف

خلالكثيراكدمتالتى-والتطبيقيةالنظريةللبحيثمستقلةكنتيجةالذرة

أقوالهدىعلىذلكالىتوصلانعمأنأم-فقصالأخهب؟نالقرنين

--أالسابقين

لألمانىالمالنمالىخطاباأرسلتفقدالس!ؤالهذاعلىالاجاهولمعرفة

-5391كتوبر-06بناريخ-إليؤرائيبرمئياةائفلاقصاحبهانأوتو

يحمسماعدهالموضوعبمناقشةمشكورافتفضلالأصهذاحقيقةابشبرضحه

كالآنمما؟خطابىعلم!بالردوكلفهبيرمانالدكموريلأستاذ

إ..!1.8

...!/..بيوفان.لالدكعور..الاةاذ

الطبيمية.للحلومبلانكماكىممهد

.501/01/5391فىجوتنحن

114مىا!ابء،رةانظر(22012-18ص-بةالنوالببة)1(

ا:/ا.
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فيخطفىماعلى-عنهنيابة-أبخيبانههنايأستارزبمنىطالقد

كنرحيلهقئىسوياالموضوغتدارسناففدحالأيةوعدى6!//01اظؤرخ

طودلة.رحلةفىبالآمو،جوتنجن

نأيجبالذرةفىالشمشىالنظاماكتعئماففضلفانيبدومماوعلى

هوسمرفيلدحققهمايكونانرربمكمابوونيلزالىالأولالمقامقيرجع

.بورلنظريةاضافةأهم

قبليهنالم!لةهذهفىتفكرواقدالكتاببعضفانوبالتكيد

!اتجز!انكما(1391عامنمثرالذىيحثهفىمنيمبعضابورويذكر)

واهناذ؟رتتتهونقد-إلمةالذريئلتئظتربةبالئسبة-الحقيقة

-3---ح!ر!-!---!-حه-!ع-7-،--!.---ت-----/.هناك

بوربأبحاثوالتأملاتلأفكارظل!مقارنةالبمرهن!نهأظنولكن

إصدفييتاعليهبنيتالذىالسليما-لنرىالأساسمرةلأولقدمتالتى

.الذرةنطريةفىالكميةو.البحوثالدراسات

بيرمان.ل

*

لايمكنسبتههومنبورأبحاثن2فىييرمانالدكمورمعتشاماأتنقاننى

كهز!تكناوالأ.،الفرةحةيقةفىذكرتقد"عونالتىبالأفكمارماتأرقتها

تما)ظروفتمسلهماوكانتواحدبمرضأصيبامريضينحالتىيبنقارن

رجليومازارهضدلآخرأما،ضشحتىمضظمطبىبحلاجأحدساتحهدنا

خةأوخاصةبلمسةوالشطاعالخنىالروحىالحلاجهننوعايمارس

ال!ضضافتهالتىلأرملةاينأجاالئىاالجياكهاثمدسالكتابيذكركما-

النتيجةانفرتبم،سعقمهمنيشفيهان-)؟(الحياقالأبنفارأنبمد

يترجعالمهىياربوفال..بYPالى،صئ..حفنهامى(ابليا).أخلى1)1(

جوفهالىالولدنذسفرجمت،ايليا9لربلحوىقمع.جولهالىالولدهؤانفى

ابخكاانظرىايلبا..وقال1.4،دنمهالى؟لببتالطيةع!بهونرلاييالاخد.فماكل

.ه"23-17:91الأولالملوك-حى
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اتنىدراتوالقىلوسائلrأن.الاع.المزصىضفاع"وهئالحالتين،فى،وأحدة

مختلفة.كانتذلكلتحقيقاتخذت

لهآ-اادرةتاريخ!علميةوثيقةيحتمرالذىالخطابهذافىالمهبمنثن

غيرمنالقدامىسطرحهاالتعىعوإلتأملاتايأفكاربتلكبورتأثرينفىلا

هو:هاماشيئاهررنحدهذلل!منالعكسىعلىبل،اللبيعيينالعاضاء

.(1هناكأوهنادكريكون!النربةالنظريةحقيقةمنجزءاان))

ذكرتالتى-الحقيقةتلكشذكرماآاستخداينفىماهناكوليسى

المعروفة.صورتافىالحديعةانذ!يةالنظرقيوضعفى-هناكأوهنا

يناءشحقائقمنالعث!ربناثمرعنمطلعقالعلماءلدىتجمعماان

فى:يتلخصالذرة

العاديةحالتهافىالذرةوأن،سالباجزءاجماوأن،.هوجباجزءايهاأن

لد-محراويا!الموجبالجزءيكونأنيسترصوهذاكهربيانعادلة

.كبيرافىاغابهاأنهمنالتحققأميهنكذلك.ا)سالب

3-؟إتتا)ىتحتاجانها،السصمىبا.لنطامتنطقلاالمعلوماتهذهلكن

ومعد.لمولاتالمع7ههديرعالربعرعحترع!بمكرعألهامنبضةالىإ،لأ-هـطعأو

فىواختزنه-!ء!البثالضلبه8ثرساقيفكرطرقيصالنبضةهذهتأتى

!ماته.اكئملتماعنداسنتخرجهثم،ذإكرته

لارزكأةتصررأولوضععندمالرذرفوردحدعتعماهذاأنتصورنافى3و

صقي!ن!ءنماثياقرأقدفنراه،ضمممىءسشنموذجهيئةعلىا119عام

".-ىأافىب!-ماننعهاظلعالتعىعالحقعيف0كلللعي-الذرةقالشمسىنع

إ"الحديثةإرزراالنظريةأسعاسصاغ5-هناكأوهناذكرتتكونقدانها

السابقين.بأقوالمتأثرا

8
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إشبضاردعيهمأص!كهعوءدصيبمرالألمانيةالعالمة-ضممرتاازسبقلغند

والمخمهـملةوالمضهـخةالمصورةمخترعهو،فنيشىدىليونا؟د:!أنمن

.ضائرة؟ءول

واخراعالتأجاثعلىتحتمدالمخزعاتهذهجميعأنالواتعش

.)1(الاكثيرةايلأدلةذلكتؤيدكما،الهيثمبنالحسن

آهلمننفرفيهيمترفالذىايوميأتىهل:فولذلكعلىوقياسا

الذرةفىيلاسلامىالتراثاحتواهمابان،المسلمينغيرمنوالفضلالعلم

هربنا.القرنلعلماهالحقيقةطريقاضاءتالتىالالهامنبفاتهوكان

واحدمدخلمن،العجيصإالمإصولالذرةصالماقتحامالىبذلك/وقادتهم

أسصاقلبهافىتجدالذرةفلقتاذا:المسلمين!سفو"عليهإس

..؟هومتى

((ةرإجاي!نينعى))3

التراثفىالذريةالنظريةتكونأنفيكفىضىءمنيكنومهماوأخيرا

الحشرين،ألقرنفىالحد.بثالعلمضقهاالتىاضيقةاذاتهاهىالاسلامى

أ،هلبسبقهيمترفانمنلامنماصالذىللاسلامالسبقفضلمعذلك:كل

المالمين.فىوالملمالفضل

***

الالمايخة!!%مهس.-مرفهيدحبجركتور!اوراتأليف--إورباعلىالمربفهل)12

.111عص!-!لىي--فوادإهـكترر1
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هـ.!يمي!ى،؟

148!لأهـ

،،80.،0.ط.ي!فىس!+اث!له

MAX- PLANCK- INSTITUT FUR PHYSIK

!"م!!حعحع!،

*ء8!!لا
+*ءول

behaW-,]edbA " li"!"،

of LtgthceriagفيAcuit.*

ث*!صظعر-ئ!

*ل!كل!

05Leer Sir

88 your letter8-5"ملأا me to answer on hisخProf. Hnhn8*12 ask

we discussed the subject# however. before he left6."ة.لاdated

en+8هأ)ةءjourneyyesterda.لا39 for!5-فtti!

discovery of the atomicولt seems that the credit for tة

modelه*،ههـ!ه8ملاا you mention must be given ohiefly+ to Niels

،ii probabl-"لاكل"+'ofBuhr8صimpwrtintimmediateextensi!!!
5that!هط5كا!ء"ثلاء due to !3 rfeld. Certelfly other writers

4محه80fفحا7ه!فهثي !+ i!صا--ول6+ء،ول!،حمه!،!ه*ول+،ه--

+8re, But I think it would be unjuءhave been said here or th

to compare such speculations to Bohr' s work, which save for the

titativeحهلاaretical basis for further qءحلاه"8جملا-first time a

.-theo85!س!ء،work on

?لاللأ*تخ!،rنا،8

لا،*لمالأ

نكلهء.--

ص!(.8"جمحه!ءلم
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لمازلبمابباا

وقأاقرنقرىلذلذمننا

بنةي!"كاوأونزمئر"مهئؤد"

ويرسول!وست،

هصحيةهصتمير8
الثرىحمعببىثه

نجازثركارلةوصف8

*يمالزأنبائة
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بعلساالفصلا

لرشؤل!ؤألرشالةا

صنسك:

ظىئؤكلعلىبذلدففضلهروحههنفيهتمخثمالانساناللهخلق

شأنه:فىوقال.الأضىالحوالمخلالقمنكثيروعلى،الأرض

منورزفناهم،والبحر؟لبرفىوحطناهم،دم2بنىكرمناويقد"

(07:الاسراء).((تفضببلاخلقنامونكيرعلىوفضالئاهمالطيبابت

،و.الاختيمارالارادةيةصماارتبطتالتىالحقلبنعمةالانسانتميزو

فىالئهأودعوقد.المسخر.والمجمادالمجماواتتبهائمععنبذلكفسما

واالملائكةطلمالىيرقىانصايمتطيع،مخنن!تشوضطاقاتالانسان

منالمنطقكانبصنحتهأعلمالصانع،بانولما.الشياطنعالمالىبهايموى

ولأمن.والضبرالحقسبليديهالىبمنهجالاالانسانحالينصلحالا

اصطفاهممنهمرسلااليمأرسلأنفيهم.-يمستهءلأ،افهرحمة!من

ركنببنعلىيقومالذىالاامىبالمنهجوبحمهمبصمهأعلم-سبحانه-،هو

أساسين:

فيه.لاسبهةالذىالخالصالتوحيدعصبه،بافهايمان:الأول

ويؤدقا!وقصفيماقويمسلوكوفقصالحصل:والثانى

.الواجبا.ت
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معكلماتهع:قرعانينهعمعتلمعآدممعبطمنذضلقهعقافهسنهعتلمع

اققىفمن،أيلايىعليكميقصونمنيرسليلالينياما:آدمبنىيا"

واسمكبروابأيلاشاكلبواوايدين.يحزنونهمولاعليهمخوففلاوأص!ح

.،(خالصرننجيهاهمايناراصح!يولعك،عنها

(63-آ5:افلأس)

..،..

فيهاوتحاقب،القرونمئاتالهرضهذهعلىالبشربةعاستلقد

البمعضقصصمعترك،منهعمبحضارعالقر7قص،اثهرسلمرعمعالكثيرالكثير

اليهع:إرمع2أرعبحعدالآرع

وأوحينا،بعذهمنوالنيبننوحطىأوحيناكماعأليكاوحيناانا))

ويونسواروبوعيسىوياسم!ويمقوبوأسضواسماعيلابراهيمالى

منعليكقصه%اهمقدورسلأ.زبورالاورتيناو7،نوسليطوهارون

مممثرينبىسلا.عيمامولىاللهوعمعليكنقصصهملمورسلاثعل

(1حكيماعزيزااللهوكان!رسلبعد!اللهعلىمنالمىيكونثعلاوفندرين

-:165هنساء) 1Ir)

كئيرةكانتالمتعاقبةقر.ونهالأن،كمئرينالبث-يةآلىافهرسلجاءلقد

003:اثهالا-بعحلمهعالا

منواللىت،ثمود.،وعاد،نوحقوم:قبعممناللأ!ن!ا-يامحمالم"

(9:ابراهيم)."بعبينترسلهمجهتهم،الله*يطمهغلا،بهرهم

نظرا،الأمعليهترسلمعناكثرلآضريخارسليكرعرعأرعئتمعقعأرعمعلنا

-جملتدسيةمتواليةوفقغالبايتمالذينصرهاواضطرادالبثربةلتكاثر

.كعثرةرسلالىيحتاجون،كثيرينالأقوام

عبرالأممعفىينقطعلمالالهعيهعاهـصالهعاسبعلأرعالكربمالقرا-رعمعبعؤكد

:القرمعرع

."الطاشبواجشوا،اللهاعبصراان:رسولاامةكلدبمثناوثفد))
،36:فنكل)

نلىير2،(أظلألاقى*امةميوان،ونذررابسيرابالضارسلن!انا)ة

ااول
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.آيأننا،عليهميتلورسولاأمهافىيبعثحتىأثفكلى.هلكربككانوما))

(95:ايقصص)."ظالمونواهلها*ايقرى!ىكناماو

تحدثهم،اليهم-شحانه-رسلهكانتانبخلقهافهلا؟-حمةوص

والتبيفى:البيانفيسهلعليهاجواد؟اسىا!لمغات!،

."يهمييبين،قومهبد"سانيلارسولمنوما.أرسلنا)1

(،:ابراهيم)

45

:كبيراعلواذلكشالذفتعالى،عبثاصنعهوبديعاللهخلقكان.أ؟

لهوانتضانأردنالو.لاعبينيبنهماوماولأرض؟لسماءخلقناوماا)

(17-16:*نبياء01(1فاعلينكئاانيدفا.!،تخنناه

.((مسمىشاجلبع!ضل!بيئهماوماويلارضايسمواتظقناها)1

(3:*حقا!)

كفروايناللىظن-ثلكcبا"بيئهماوماريلأرضأيسمهظقناوما11

(27:ص).(1؟ينارمنكروامذشفويل

الالكلهفتعايى.ترجعونلاميئاوانيعبثاطقنممانمااهح!سبتم))

برهلن،أخرالهااللهمعيدعوهق.أمر!ايعرمثىربهو*41لاالحوت

.((؟مافرونيفلحلااته،ربهعئدح!هصابهفانما،بها"

117-011اثومنون:)7

*

النحو،مذاعلىالانسانيحملهانوحز،خطيرجدادزالأمر

واستهزأ،الرسالةكذتبميتالآلهىا!قاباجزه!لذلك.؟ضايمهلكألا5

سلين.إزنجا

شديداحسابافحاسبناها،ورسلهربها(هرعنعتتقر"ءنوكأ-ش))

1.(خسر؟امرهاعاقبةوكانامرهاوب!لفاقت.نراعلىابارءنبناها

(9-8:طلو)

"*

M
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*سلاممن!دربمومف

يرته-وثالنبىأهل-ا!مرشييناوخاصةالجزررقعرباستقبل

تصدىاذاليها،ايثه3ر!ىالاتالساقةالأقوامبهاستقبلتمابمثلالاسلام

.الضعفاءأغلبلاواستجابقليلاالاالقوم4لمقاومننهاكبرا

كالرونبهارسلتمبماانامشفوهاملا*نذررمنمريةفىارسلناوما))

(25-،3ل!سبا).،1بصبيننحنومالاواولا*امو!مرنحنوقايوا

أمةسبقت-كعثرةأممممنبالحديثا)كربمالقرآنيات2وتفيض

عدىوشردت،استكبارااللهرسلكذبت-الرسولصدعلىالحرب

فىباقيةبصماتهوترك،اللهعذابجمافنزل،الهىمنهجمنبهجاءواما

أثارها.

ثاص2قوالتنقيب،الأرضفىالسيرالىالناسنالقر7بدعوولذلك

إمبتتحققممى،والاغبارالموعظةمدت،تارب!مواستقراء،السابقين

نظير:مصيرمنالنجاة

عاكلبةكاتكيفلانظروا*رضفىفشروا،سننقبد!منظتمد،).

."كلمتقينوموعفوهدىIهناصيبيكهذا.الم!ئبين

(381-371:عهرانل2)7

قبلهم،ن5كانواطلىينعاقبةكانكيفلينظروايارضفىيشزأولم))

كانومابلنوبهمالهلاظمم،يلادضدو+لاراقؤمنهماشدهمكانوا

،ف!فروا،بعبينلىرسلهم+ليهمكثتبانهمرلك.والىمنالهمنلهم

(22-21غافر)."كض!شديدفوىانهi*فاخل!م

.1(شديداليماخلهانظازوهىأيقرىاخذاناربكاخذوكلك))

(0201ههصد)

،

المنطقبفقدالذفالتكذيبمنالاسلامصدرصبن3حذر.القرولقد

أصابلمايعرضهمافمااتخذوهالذىالجحودموقفانيموبين،البرهان!
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لبماوالثراءالقرةمنيلغتالتىالأهمتلك،إثكوامنالسابقةالأمم

:بممثارهالفقراءالجاهلونالأعرابأولئكيحظ

يصدكمانرريدرجل*هلاماقالوه،بينلى2يلامناعليهمتت!))واظ

للحقكفروااللىينوقل،مفترىافك*هلاماولالوا،باركم2يعبدكانعط

مبن.*سحرهلاانجاءهملما

نذرر.ء!م!أليهمارسلناومايدرسونهاكبمنأتيناهموما
فكيف،فهـلبوا.رسلى،تيناهم2ماممسهبنواوماقبلهمهنالدينوكل!

(5،-42:سبا).،(نيهركك

قامم،منالرينعاق!ةكانكيففينظروايلارضفىيسيروالماو،)

.ونجاءتهم،عمررهامفااكروعمروها*رفيواثارواقوةمنهماشدا;

.(1يظلمونأنذمهمكثواومق،ل!مهم!كانفما،بدبينلىرسلهم

(9:الروم)

**

دسابه:و*ممن2التر

لذلكذكرأولجاهضد،مبكراإلساقةالأممكهحديثهأنالقربدأ

عنهبمتحدثهنأولوكان،النزولفىترتيباالسورثالثةالمزملسورةفى

الج!اعاتأحدثمنوقوههيحتبروالذىهو!ىجاههاسذىامحرعون!

الأولين:تاريخفىإجبمارةا

"

رسولافرعونلاىارسلناكما،عدييشملارسولااليكم(رسلناانا))

(16-15:اثرمل).،(ويبالأاخذافاخلذا.الرسولفرعونفعحى

ضبهشموبمن؟ولىمم:ءى،وثمودعادصالحديثذإك.نلىثم

:بقرونفرعونعصرقبلعاشتالتىببةالعرا)جزيرة

مثلهايفقلما!نى.العمادراتارم.بملاربكفعلكيفتر"(يم

ايذين.تادil؟ى،فر!ون.بالوادالصخرجابراالذفىوثمود.ال!لادفى

.عنابسو!ربكعليهملهسب.الفسلاليها!حروا.ال!لادد1طنو

(1(-6:ايفجر)."لبأرصادربكان

8-
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أصخابصذكرت،ومصائرهمالأولينصئتردثاللهآياتوتوالت

ثم:اللهييتالكعبةهدمتبغىاليمنمنجاءتمق-ورةفمةاوهم،النميل

.لو!وقوءأئوخموقر.وثمودعاداتذكرالنجمسورةجاءت

أ:قومبم.وفرغون،ثمودعتوالبروجالشمسسورتاذكرتضم

تكبررذكرهمالذينايأولينذكراكتملقدكان،قسورةنزلتاذا!ى

قريبصنبالعزبيرتبظونوالذين،القولعليهموحقالكريمالقرأنفى

تاريحم.أستقراءويمكنهيدأ:

وفرعبنوعادوثمود)1(الرسواصحابنوحه-ئمقبلهم))كئبت

فحقالرسلكلبكل+تبعولوميه!يلأي!ةواصح!.لو!واخوان

1t).،(وعيد - 12 : )a

أنقبل،الغابرةونالؤتلكبمض3تاريخمنبشىءنلبمأنالآنيهمناش

.معلوماتهنلناتيسرهابهينبمناحسبعاتدمهبهاكيفيةندس!!

*"

.ةالتاريخمن

قبلالخامس!.القرنص!لىمنذ:موسكاتىالايطالى.المؤرخيقوق

"ت*فالرييةالجزيرةسبهفىالصخريةالحو!لطعلىيظهربدأإدالميا

العربى.الجنوببحروفالسمألللنةكمابةعكنعبارةهىالتقوش

هذهوقمرف.ريكمنزلحعةوخاصةذلئهالحديثةالاكتشافاتكدء+
لو!

الثمودية،بالنقبرشرؤضمالهاأ!ربيةاةالجزيرسبه.وس!فىالمنتثلرةاضقو:را

وقياء،ابروجاسورةفىجلا.ذكرهمالديحالأخدوداسحابممتيل.:الرصافحاب)11

دلك.نجرونبل،بيصورةفىنبؤهموودالدينايقريةأسعابص

ثميب.قوم+ن:الابكةاصحاب)12

بقالكالبطصمو.،صلئهفبهمهلك-كلماصبأمحوهم-حم!كانتلبعقوم)*

.الرومومعمر.-لملك،لارسلملدوكسرى:ممرلملكعونفي

2201
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ضصمذكورو5وك!ما،ن2إ.القرعنهاتكلمالتىثمودقبيلةالىنسبةودنك

...ذاتهاالنقو!نرهذه

اءطورواذيمرتمؤقد،يختاكاء-فهمقومثمودأن.حىويدءهـؤيايب

أيخاصفهم؟قء715سنةاياسورىالثانىسرجونمدوناتفىا؟سفينببةا

الصزنفصطييزنطةبجيشوالتحق،ثمودانطباسموالراوماناليونان!اب

سكنوانمفقيلعادخومأ02الثمودبةالخيالةمنفيلقلاصيلادالخاهـ!

القدبمةحفرموت

اسماعيلنجنى؟نقححماإبنىعدوتواذا:سيديوالفرذمىالمورخويقولط

الفطرية،ال!كأوقم!تبقيةعاىأيانايأغأبرفىاتشتملالعربإدباوجدت

ا.لغموضر.منكثيفةطبقةأخبارهاتغث!

شدادبقيادة-غالبينجابوا.-عادقو!هو.أنيفرضأويملبمماوكإ،

علىاستولوا:..صنةألفىمنب!رالميلادقبلوالهندالعراقبلاد،و!مان

.الهكسوصرأوالرعاةباسمالحينذلكفىمصصت

افىاتن!ثسر:اقدالهكسوسفصيلةمنيعدونالذين0الممالقةأنويظي

نأالماوافخاتمة.وكانت..العربلإدجزاء2جحيعفىلمخاليةالمصور

واستولوانيبر،الهب:ابإبر،المؤو،الأد،-مب؟،مه!الص-بيرةفيسمالقتجمهوا

المجماورة-راويةالصبال!بلإدسهولوعلىالعربيةالحوبلإدصهولعلى

أوض(الأصر!ليلين)يينالصدصطلدونمحالوا،وسوريةلفلسطيئ

)نم.(زلسطين)كنعان

الأوس!الشرقيلدانمنالبلدالو.-حيدهىمهتكنولم-هذا

!جزمحهاسورراعلىكذلكسيطروافقدالهكسوسلغزوتعرضارزفا

ى-تالتىالسياصىالاضمطرابحالةعنئتجولقد..فدطينا)جنوبى

تا،-يخكتابةتوففتأن،الزمنمز،الضبةتلكفىالأوسطالثعرقنلدان

.913-+اص--،للمؤ.لة-والاباطبلايحقانقبنفلسطين111
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قرونلبضعةالتاريخىالط!لاموصاد،والعراقمصرمنكلفىالحضارة

أولبريت:قولهذاوفئ

تياكأ.كمانأنبعد،وبابلممرمنكلقالتاريختسجيلتوقف!مد

النقوشأنوجدوقد..يزيدأوالزمانمنقرناعشراثناطيلةمتدفقايجرى

.مق0158عاممنذتوقفتقدالتاريختدوينفىتستخدمكانتالتىالمصرية

وا-.مق0153عامبابلسقوطبعدتومتالبابليةالنقوشفانكن!الك

.ق.م0014عامحوالىحتىذلك

تبدأولمق.م0172عاممنذتوكتفافالاسرريةالنقوشوام!

.م.ق0051عاما.لى!صالا

القديمة.الحيثيينلامبراطوربةمروناتوجودعدمالىالاف!افةهذا

القديةالامبراطورياتبتلكحلتق!دهاكارةأنهناالقولوخلاصة

.ولآثارالنقوشبتسجيلالتاريخكننابةوأوقفت

الذيرتالجبارينعادقومصالتاريخيذ!ههاالاعتبارقأخذناواذا

اصممهسغزواأنهمسيد-شعنهموقالالمريةالجزيرةضبهجنوتسكنوا

العانىالألفحوالىوالهندوالراقيالحبشةكذلكوغزوا،الهكسوس

تتعرض!القديمةالتواريخهذ.أنكذلكالاعتباريقأخذفاواذا،إدالمياقبل

اقي،الكارثةتكونأنلأرجحمنصاو-قرونثلاثةحدودفىللاختلاف

أسمتقد،إتأولىاليهاأشاروالتى،ا!مديمةالسرق0اطورياتحلتبا.بر

.1(أبال!،صا!عنياالمسئولةهىتكنلمان،كبيربنصيبعادفيها

،

فيهحالفهماقىوالفتوحاتوالبطشبا!موةعادقوما!مر1نويمف

:فيقول،النصر

.6،1ص-والاباطيلالضلاشلىفلسطن)1(
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لية..؟فىكمقونيلاهوراخوهملمتوار.ادسلينعادكئابت"

.اجرىان،بعرمنعليه(AL-11وما.وي!عوناللهفلالتوا.امبنرسول

لمد!مهطفعوتعضون.تمبثونأيةريعبكل.اتبنون."هالمينربعلي*

وثقو؟.واطيعونطهفلالقوا.-جباربنبطشتم،بطث!بتموارا.ت!مين

اخاهـاش.وعيونوهنت.وبنينبانعمامدكم.تطمونبماامدكمطذى

ا!واعظين.منعنلماماوعظتعليناسواهقعوا.عظيميومعنابعببكم

."لاهمنممهكبو..بسليننجحقوها،يلأوفيض*بلاان

913:السصاه) - I TT)!

النرورالذىذلك،الش!ديدلزور-فامدطةوبطسهاقوة،عادكانتولقد

....71:دامعاأو

.قوةقئا.!ثندمنومعوا،!*رفينجيرفىلليعكبرواعلوهدا11

(،؟:).!صلت."لوةمئهمالثدعهو!كلملىفهينرووا،،

!.-ا

قبلالمسربنالقرنصالىالتاريخفىقوىكشمبفتظ!رئموداإ؟

ا!مرىوادىفى،صالحببلإ!ين3المتزوتبالبممساكنهموكافت.الميلاد

7-.ص.خ.:لا!صر،سا!عل-انبضالىالسابم*والحجازبين

/،./7،.عثمؤد.ع.بشتشمئفيبفاسأنو!ذكرالاص!طخرىزارهاوقد3

لمئهاواستهر،بظسطنالميت0البحرسلقفتقع.لوروقومقرىواما

ايبرابيبمصهمستوطئةكهامنقزلورواستوطنفهئاك..وعمووةسدوءيتاقي

.العإبقابزبةحوالىئلسببن-الىالعر!اق.منهانجراحين-الأئبياء--،أبي

.ة.ة.!كا03الميلإد..قبلعشر

أهلفهمتالأيكةبأصحابأضيائايبمئوفيالذينبشعيبقوموأما

عليه.-بزف!فيما7الىالمديإئيونوينسب.الغقبة:خليجسرقتقعالتىمدين

أبئاءمنها.أنصانه11!دسالكتابيذكرالتى،قطورةزوجتهمن-السلام
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وشمالالهردنوشرقفلسطينقاسعقرتصبيةثمبائلبا.7كانوا،كضفى

ل!ة.6لصابخرةكرب

اسماجمل،أمهاجركير)قطوراس!ازوحةفأضذابراهيموطد"

بربشباق،وهديان،ومدان،وقشانزمران:لهشلت(اسحاقأموسارة

.عنوعمو

،.ولطوشيم،أسو!بم:ددانبنووكان.ورران،ضبا:قثانرولد

..فىلإمبم

واللت.،واييداع،وحنوك،وض،جمت:مديانوبخو

."4-ا:03التهونعضبتطوؤنجوهؤلأ.جيع

15

وصارتبذورهاواصتؤصلتالأممظكهدتكيفنرى-ولآن

.ا+اهـخفىبرةعاذكرى

555

اللصرا"لهرسا

نالؤ7قونجفيلأولينبأولئكطهالذىالعسيروسائلتنوعتثمد

لآياتمصهتمصيلالهانبدكما،المضتلفاتلأشاصامجملاالكرمم

.البينات

اظنهه!ومنص،ص!اعييهرسحعاهمنهـهق:بنفبهاضفال!"
-"فيوما،؟مؤقنامئومئم،*رفىمهخ!مفئاشومنكل،ممي!

.(!أ.:مصكبو!).با!ىنثفسكل!واومقليص

800

تماموافتايالكيئص!النرفىقصةانع:وهمسفمز!هعى

هزرر.الىض!جولاالوضوح
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بهمصالذينصخقوم:همالكربمالؤآنذكرهمالذينحالشقى

تحؤبمأثناءلأصمرالبحرمياهفىضقواالذين،وجنودهوفرعون،الطوفاق

.مهبققيادةمصرمنضجواحين،ا!ص-ائللبنى

لقومهتنكراصرائيلىوهو،لأرضبهافهخسفممنفكانقارون"ما

:فىصنملاهقوصار،الأموالجمع.فىوغرق

؟نمامنوزمقو+دينه،ع!يكلفبفىموسموممنكلنمالرن)"ن

يصلالهانتؤحلاقىمهلهصرار،حموةاولىبصسيةلتنوءمفلالحه

03؟شرحين

واحسن،العنيامقنصيبككئمبيولا؟*خرةالدار!ة+ووهيماوابتغ

المضصدين.يصلا!ان،يارضفىالفس!كعغولا،اليكطهاحسقكما

..عئمىعلمسارتيتهانماقلا

اله،لونهنينمرونهفئةكأ*جمدنلط،يلارفيوبد؟رهبه!خسفنا

(81-:.*ا!عى).ص.أ،المنتمر!منكانوما

7،

السديدةاريجبأنه-لقة-الحاصبيعرف3:ايحاصهص

هود.قوبمعادهمبالريحهلكالذىال!ثحبانالمعلومومن.الحصباءتثير

.المتتابعات7ياةمنكمثرفى-وبؤكده،امريمنالقرآيقررهمتاهذاان

صرصراريحاعليماول!طناانا.ونلرعلاسكانلكيفطفىكبتا"

."منقعراعجلارنض!لإمناليتننى.مستعرنحسيومفى

(02-18:التهر)-*.

الخرىعئابلنديقهم،تت(لجمفىعرصراريحاعليهمفارسلنا))

.،،ينصرونلاوهم(خزى*خرةويملابالملنيااالحيلاهلى7

(16:فصلت)-..--

يديهبينهنالنثرظتوقد،بلاضافقوه"انلرادعهاخاواركرة)

قالوا.عظيميومعلابعليكماخافانى،ول*تمبدراt،خلفهومن

انماقال.الصادق!!جمنكنتانتمفابمافاتنالهتنا2عنيتألمحكناأجئتنا

راوهفلما.تجهرنقؤمااركمرمنىبه.ارسالتماوأبلغكمالةعندالنلم

استصتمماههبل،ممكلناعارضهلاقلأوا،اوديتهممستقبلعارضا

ا7؟
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*ررىلاصبحواd،ربهابمرمثىءكلتممر.اييمعطبهيهار!،به

(25-21:*ضف)."اجمرمن؟يقرمنجزى!لذلك،-حمنهم

تمالىالئهأ!سلوقد..برضرموتوادالأضاف:المة..-سون:يقول

اكأاللهالاتعبدواالا)3.:منذرينمرسلينالقرففىبا،دهمحولمنإدى

ثلينكقومهفاخابهذلكهوديمقالأى(عظيميومعذابعليكمخاف

اسإعجلوا(00تعدنابمافاتنا)اصلهتناعظلتصدناأى(000لتأفكناجئتناا

مستقبلعارضارأوهفلما)وقوعهمنهماستبحاداوعفوبتهافهعذاب

ففرحوالممثطرعارضرأنهاعتقد،1مستقبلهمالمذابرأوالماخأ(ود.بتهم

هوبل)تعالىافهقالالمطرالىمحتاحرممحلينكانواوقدبهواستبشروا

ء!كنتانتمدنابمافاتناقلتمالذىالمذابأى!..بهاشمجلتبمما

)1(الصادقين

8

:شتقوليحبابرلهلاك71توكيدقالكريمالقر2نيات7وتستمر

عليه*اتتشىءمنتنرما.الشيمطريحعليهمرسنا'ادعلاود،)

(2t-ا!أ:)الئارقي.،اكوميمجطته

ليلالسسبععليهمس!خرفا.علاييةصرصربرىفدمواع!واما"

خة".نضاعجاز،نهم،صرصهي!االقومفترى،حس!وعاايمءيمانية

(8-6:*!)."باتيةمئس:ترىفكل

!..بالريحعادهلكتاقد

،امبراطورياتغزوا"الذينالجبارينأولئكبهمالقدرسخريةانا

امتلاواوقدجبارينجمابطشوابأمةبطشوااذاوكانوا،سعوبااستمبلواو

."قوةمناأشمدمن":كاثتالمساخرةصيحتهمأنحتىورافي

مي8

ا!مرآنفىاستخدامهاغلبالتى،الربحبينتصقأنويجب-هذا

كموةاستخدامهاجرىالتىالرياحوبين،تبطشآلتىا!مولتمنىالكريم

كنر.ابنلغ!)11
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مواتتحيىأطارالينزلتسوقهثمالسحابتثيرفهى.انخهف!ى!ن

عليها.ومن!الأرض!

"ريحو،"المقيميحإا":بألهاعادأهلكتالتىالرثحوصفتاصقد

"صرصراريحا،و"أليمعذابفيها

التىالاياتغيرأضىآياتفىالممنىبنفسالربحاستخدصتكذالي

:هودقومعادعنتحدثت

شهئا،9فهمناولادهمولااموايهمعن!تفنىلنكفروااييلىينان))

.ص"لمون!يهاهمالنارأعمطبواويئك

امسابتصرفيهاريحكمثلأيدغياا.لحياةهل!!يئفقونمامثل

،(.يظلمونان!"هموهناللهفو،كموما.!اهمتهانفسهمظادواقومحرث

(171-161:عصانال)

عاصفيومفىاريحابهاشتدتكرماراعهالهمبربهمكفرواايؤينمثل))

.1((اجمعص!"ضلالهوذلك،ث!ىءعلىكسبواممايقدرون،

(18:ابراهيم)

بهتهوىأوةألظيرالعساءفهحطفه5نخرفكانمابالثهشركومن

(31:الحع).1(سجبئمكانفىالريح

،جئودجا،تياذ،عليكمأفهنههةازكروامنوا47!ايلىايهايا))

."بصيراتعلمونبمااللهوكان،تروهالماوجنودريطعليهمفارورملنا

،9:الأحزاب)

يرىفأصبح،الجامدةالماديةعليهغلبتقدالانسانقلبأنويبدو

قوىانهابدعوى،كفرهعلىمصراويبيت،كتفيهيهزأنيلبثفلااللهياتآ

عملها:تمملالمجردةالمابيعة

."يكفرونبمدهمنلظاوا،مصفراالراوهريحاارسلناولعن)!

(51:لروم1)

بعضييذلمقهم،أيئاله!ايدىكسبتبماوايبحرالبرفى؟يفسلكظهر))

(،1:مالرو).((هـجعونلعا!مءهلواالذى

*

:تة3؟باتآفتذكرهالمناسبنفعفيماالرباحاانضداأما

?(

M

(العاوميىماب(ت-
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أقلت!سخابااداحننى،رحمتهيدىبين:نجئراالريةح-سو!لالذىوهو"

،الثمراتكلمنبهفاخرجنا،الماءبهفانرلنا،ميتيبلدسسقناهثقلا

75:لى1عرy).،(تذكرونلممىالموتنخرجكلك

ومافاسقيناكموه5ماءايس!ماءمنفانزينا،يواقح!رياحوارس!نا"

،22:ايحجر)."بغا.رنينلهانتم

يشاء،كيفأيسماءفىفيبسمطه،لمحابافتثرالرياح-سسلالذىالاله"

منيثةطءمنبهاءسابفاذا،خهم!!ي!جايود!فترى،كسفاويجطه

4/:الروم).1(يستبمثرونهماداعيلاه.

**

يخصفنجدهايلأولينمنىالل!انباءالقرا!فىتفرا:طهجمب!هدى

منهبم:دالذكر

وقومCاء5وقووفرعون،لوروأوقوم،وثمود،وعا،،نوحقوم

اشتراكهمرغرامختلفةئلبوساهلكوا.تبعوقوم،الرسوأصحاب،سعيب

.ا)صبفىيحدثكماتماما،وهلاكتدميرانهبهمحلىماوصفق

وا!ةلاموالهلاكابوالخ!ىالتدمير:تمنىالعصورمرعلىالحربان

اقدكلتمينهساذلكان.وسائلهااختلفتمهماالخ..والخزىوالفساد

..وعوالدشوالسيوفوالنبالبالسهامكانتمنذ،التاريخفتالووب

(91سا-6391ا)فيتخا!صدشا:،ءثا!الحديمةالحروبأيضاتمنيهماوهو

اعئ:الأخبرتينفىاستحملءنجث(سه!91كتوبر)3913:مف!انوحرب

أولبأنهاتميزتقدرمضانحرلا؟نالا،وتطورازركاالتدم!كأأدوات

التاريخ.فىفيةاذكتروء!ب

إك!م،اصئ!وسااحدىقاستركواالأاولىا!الأقوأولئكمنثلاثالكن

تضقؤ-انهارغمكثيرةالحربفىالتدميروسائلانوكما.الصي!ةوهىالا

أولئكاستراكقانكذلك،اليهوماوالخراباللاكيعنى،احداوضعا

بها،هلكوااتىالوحيدةالوسيلةانهايعنىلابالصيحةالها،كفىلأقوال
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أ.خر.ثوسائلبجانبانرفيم!ببةالوسيدة.تكونقدأنهاالىيشيراسكنه

اضافية.

.*

هم:يلأولىالقرونمناحسيحةاهلكمما

م:الكرتن7آالترفيمقالالذينالحجرأصحاب،صالحقومثمود-ا

ميصبحفه(مصي!لاخنقكل...أرسينثجرأءص!كلبالولقد

(83-08:هص)

خزىومن،منابرحمة-منوا3والذبنصثطنجينااهرناجاء!لما)،

هاصمحواالصي!فمواالذ!وأص.الؤفىالقوىهوربكان،يومعلى

(67-66:هود)."جلالمينديارهمفى

."ا!تظر!شيمف!انوا،واصةصي!عليهمارد!طئاانا))

(21:اثممر)

باها،كهم:نذررا7لآلىلأهرجاءهالذى،لرسأقوثم-.2

فاخدتهم...مصبحينمقبم!الؤلاءثابر؟ن:يلامر.د!أليهوفةممينا))

(73-66:الجر)."مشرقينايصيحه

:قفلما.ح!اإالذين،الأيكةأصحابمدينأصحابسعيبأقوثم-3

:يقولاعظاششعببفي!م

وا،نوحقوماصل!مامملي!سيبيأنشقاقىيجرمنيلاقوميا"

..ببعيدمنيلو!قوموما،0مقواو،jibمقو

ولولاضميفاهينا4لنروفا،تكللمماكيرانفقهماشع!بياقالوا

..ب!بزعييناانتومالرجمناكرهطك

واخنت،منابرحمةممهوامنTوالذمخال!سيبانحيناامرناجاءولما

."جلالمينديلرهمفىفاصبصاالصي!Iفمو"ررين

(،9-98:هود)

-الغالبةالوسيلةهىأو،الضمطيةالهلاكوسيلةصالصيحةأنلناويبد!

معالأقوامسنةتعرضص،المؤمنون"سررةياتآمننستبينهماز،يئا

M
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فوأاهلاكعنالحديثضبتقولاذ،اهلاكهمفىافه:سنةرسلهم

.نوخ

نا،منهمرل!عولا!جهملارسلنا.؟خرينلرنابعدمممنانشاناثم)1

كلوايناللىقومهمنا*وملا.تتقونافلا،نجرهمهمنمد!اللهاءطرا

مثليبشر*هلاما،!منياايحي!ثو!واترفئاهميلأخرةبلقاءوكئبوا

م!مثد3بشراأطعتمولمئ.تشوبونمطويعثيب،منهتمونممايثل

مضرجونثي،وعطاماتراباوكنتممتماثاالكمايعدكم.لظمصروناثن

نعنوما،ونحيانصتمدنجباهيمنا*محهانتوعصرتلماهيهالتهيهك

بيمنين.لهنضوما،كبا"طهعلىاهترى*رجلهرافي.بمممونفى

!اخلىتهم.نادمبنليص!حنضيلىعطقي.بماكبؤنانعرشد!ماز

منانشلأياثم.مظافي!ومدطه،غثهلصئمم،بالح!!!يفة

لم.صسظكلونوما،!بهايةمعمالصبق.حرر.3ئرفيجممم

بمضا.بمضهمه!بعنا،كلبو.رسولهاامةجهكما،ر!مثما!حمرى7(رل!محما

هارونواخههمولىأرسلناثم.يرمنونلالقومفبصاماذيث,وجطناهم

."عالننقوماوكالوالاس!كبروا،و!لاه!دسقالا.مبينرسلطكبأيثنا

(6،-13:الومنون)

احدىتمتبرالتى،الرجفة--عوما-ترتبطالصيحةانونلإصلى

صالح:قومثمودأسابت!لعالةالر!ذكرتفقد،تتا؟بخها

تعتابماائتناصيعحياوق!ا،ربم!ر!قوعتوا،طناقةفعقروا"

.(،جثميندارهموةصبصامرصةلاضقكل.ارسلينمنكنتان

(78ب*:*عرأض

شيب.قومملعنأصظبالطلةلذ!قأصابتكق!

!خالرونانن!مضميباجمبمتمثيلومهمقكلواالدفىا*ولال"

."بثبنهوهمفى،صبصا،الرجمةفاخلىتهم

(19-09:*كلش)-

و8را،"اسعراءم:ث!ص،اهد!ك!م!اسيق".ؤهى ثسص!ا،درجفةهـظيكلمبو..م!سميق*رفىتمثواولا،ا؟خر

(37-36:المنكبوت).،،جثميندارهمفى

التى-هذ.الفكبوتسورة2ية-عسيرقالرازىالفخرويقرل

نالقر7قحدثأقسبقالذىوهم؟لرتصدينأصحابهلاكصتحدثت
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..الأرضلرجفةاماللرجفةسبباكمانتالصمحةافي":بالصحيةإكهمهاعن

سببالىالاضافةافىتنالاالسببالىوالاضاف.الأفئدةلرجفةواما

السبب.

.)1(،فقوىيضرب:قالوأن،فقوىروى.يقالأنيصحاذ

"3*

اقرآنافىكثيرةأمثلةلهاوتقاملنا،وهامةءصحيحةاغاعدةاهذه.ان

..الكريم

و،الحقبةصالسبهىالآلهيةالمشيئةأفيباعتبار،اللهالىالغ!حليت-بضد

.الأصلى.السببأو

(56:؟ونس)."تربرعون"اليو،يميتو،ي!ييهو))

(2(:مزهر).موتها"حببنيلأننسوفىله"

فقد،الظاهرالسببباعتبارهالمخلوقالىالفعلنفسينسبكذلل!

الملالكة:أعمالهنعملاالوفاةجحلت

الجنمتادخلوا.عليكمسلاميقولون-طيبين-ا*لكمتتولاهمالذ!ن")

(22:النحل).،(تعه"ين!لتبمبما

ء:-اثدوا،كئتبمفيمفعوا،انفسهمظالىا*ل!توفلا!؟لذينان"

ليها،فتهاجرواواسمةأنهأرضممنالممعوأ،يلارضفى!،.صصمفين

(79:النساء)."م!يراوساعتجهنمهأواهملاولمك

اعتب!وفقد،بهالمفمولهتغثىالتىذاتاالحالةالىالفحليشصكذدك

:الوفاةفىسبباتألميم

!و"هـينالوصيهخيراترلرانالموتاصكمحغر131عيييكتب))

(018:البت!رة)1.0(اثنقينعلىضابا!روفويلافربببن

.الرازىالفخرتفء111
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مني،أربهةعليهنالاستشهدوا،نسالكممنالفاحسةيا-فيو*ش))

لهنبهيحمليويتولصنلموتحتىالبيوتفىفا!عوهن،شهلرافان

1(5:اينسأء).(1سب!بلاله

***

.صاسإي!خبر(لاهأ!فانلوحذقوماهلاكفىللرجفةذكرانجدلاكناواذا

فرإنحر؟اءتفليس،أخذممالتىللصيحةملاضتهاصالرجفةلنفىكافيا

قه-*أو،مابموذغهترتبطالتىالمناصرأ،والأحداثجميعالقرأن.بعيدأن

3.:رزحصيرةمواقففىالسمةهذهملاصظةويمكن.ذكرلهاجاءكلما،محينة

بايجارإالصإكأيمإآنالفإرسها3ذصإد.وقومهنوحقصةاإإبإالسبيلعلىمنها

:قالاذ،ضيمااثنتينآيتينفىشديد

عاماخمسينيلاسئةالففيهمفلبثقومهايىنوحاارسائاويقد))

أيةوجطناهاا)ممهفيئهواصح!!انجيناه.ظالمونوهه!ايطوفانفاخث!م

،51-1،:العئكبوت)."8هافي

؟ح!-ةء-صرفىتفصيلاوقومهزوحقصةذكرسبقفةدعجبولا

ية:آ4؟فىذكرةإهاالنىهودسورة:منهاالمنصإبوصإسورةنرإولسبةت

Aية.72فىذكرقاالتىبثملهازوحوسورة

آيات*ق.تفهجلاذ!تالتىمويمىمعوملائهفرعونقصة:كذلك

ثم-!!والقصوالندمل-اءالشكل؟الأصا.ف،:سورمثلكعثرةسورمز،كثيرة

تالصهبمدلتترا)ت--كذلكالعنصإبوصإسورةمرإواحدةية7فىصإذ؟

قوله:فىوذلك،الصإور

بالبيئالتكوسىجاءهغولقد،وهامان،وفرعون،وقارون))

(93:العنكبوت).،(ل!جمقينكلأ+او!الأرضفىلاستكبروا

،

الثلإثةالأقواءأاولئكتدهيرمنكانماالآنننظرول!موف-هذا

*اضة-ساالحديثكنب53تذماضوهعلىوذلك"الصيحة!هل!لى

الحديث.المم,لذكراوم

**
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الثاهقلفصلا

تدفيرقليمآلضيقة

:ثمودم!تد

ذا،الشمسسورةفىثمودلتدميرالكريمالؤآنفىذكرأولجاء

:يقول

!له:رسوللكلفقلا.اشقاهاانبعثافى.بطنواهاثصدكئبت"

بقئبهمربهمعليهمفدمدم،هـمقروها،ف!ربوه.ولهصقياهاالث!ناةلا

41-11ةايشمس).،1فسواها

وطخطحه.بالأشفرالزقهيمنى،7الشىءدمدمأن-لغة-المملومو"

"

فىوذلك،ث!ودلتدمهبالايضاحمنمزيداذلكصدالقرآنذكرثم

قوله؟

.(،المحتظرممسيملكعوا،واحلهصيحهعديهمارسلئاانا))

،31:حعمر)

قالبوالمخطر..خررم1صبادواأى":المفسرونقالهذاسفى

وقال..الريحوتسفيهوجترقييبسىصبالصحراهالصرصهو-السدى

وهتا.الحمائطمنالمتنا!.الترابهو(المحتطرهشيم):جبيربنسميد

.)؟(،أعلمواثهأتوىوالأول4،غريبتول

*

القرطبى..شب!ا(
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؟(الأعراؤسورةفىجاءثم

(78:اف،الأء).1(جلالمببندارهمفىفاص.بحوا،ا:ر+ة.ةىخذ-!بم11

منصيحةجاء!م،الشممىأثرقت"لمامعناهافىالمفسرون3شذرنجد

النفوسوزهفت،الأرواحقفاضت،منهمأسفلمنشديدةورجفة،السماء

،.!1(كاواحدننساعةفى

الف!هـاءقال-(الرجفةقأخذتهم):قولهممنىفىكذلك.وذكروا

.الشديدةالزلزلةهى:والزجا!

.(مهيلاكثيباابىبالوكافتوالجبالالأرضر!ترجفيوم):تمالىقال

البص:3جفانورجفانار-فاجفلي،المثىءرجفيقال؟اللينبقال

لا.،الريحأرجفتهاذاالشجريرخموكما،الرحلتت

*

:دثحسركلتتما)ىقولهممنىفىالمفسرونذكرالشعراء!صورننوفى

-برة،-وجاءتهم،سديدازلزالازازنتضهبمأ)أن،،(ابJال!فأخذهم"

ا:؟ي!--!)+ماالأهـ!من.وأتاهم،مطلهاهقاالفلوباقتلعتءظىمة

لا.،يحتسبون

فصلت؟سورةفىو

صاعقةفاخدتهم،(لهدىعلىالعمىف!يضحبوا،فهديئاهمثمودوأما))

.(1ضقونكانوا.و؟منوايناللىنجيناو.ي!سبونا8كةبم!،"مونايعذاب

(81-71:هءطت)

يخر.تض!ابن)1(

.للرازىالغغرتف!)12

كث!.ابنلفسرر)12
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وهواناوذلاورجفةحيحةعليهماقهبث":هـونالمفقاثهذاوفئ

.)1(،نكالاووعذابا

:ضمودحلماوصفوفىسبقوهمنبحضكاالرازىا)مخرونقل

فإلوكذلك."كالىمادبرصار.واذماحترفوااليهمالصاضةلمتوس.:يل))

.)،القرطبى

-8

بغتةثموفىأصقتالصاضةبأنقالواالذيخاالمفسربنرأىويتدعم

:الذارياتسورةفىبزاهفيماوذألثه،مادكالرفصاروا

فاخذتهمربهمامرفيفمتوا.مينحتىتضصهيهمفيلازثمودوف))

."منتمرينكانواوماميممناستهعوأفما.ينظرونوهم،عؤةاله

(54-"2:يتالطر)

اثنظرواانهم":قولهلآياتهذه.تفسيرفىكثيرابناكنفىوقد

كا.النهاربكرةالرإبعاليومسيعي!لىفي!م،أيامثلاثةالعذاب

88

."الصاعقة"او،صاضة":عمتىبينقرقأنويجب

اسلنلأتبمنحلىعذابأتعنىفافامعر!الئتسندصيننكرة:فالأولى

أنذرتكم.فقبلارسراانفا":فصلتسورةفىجاءماذلكومن.اليه

ء،وثمودعادحساضة.مثلك!تاعقة

بايأممحلتكمابكماللهئقمةحلولانذركم:المفسرونقالطوفيها

*+بالمرسيقامذبينمنالماة.جبين

*!!

?فابنفغب)11

.الاعرافرةص-وأيقرلجىالرازىالفخرتفير)2!

ك!هابنتف131
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ناربأفا-لغة-،ضف،مصتضالصاضةوهى:نيةالثاوأما

وتأثيراتهأسبابهله4جوىظميرضثع!ديدرعدقالسماءمنتسقط

به.الخاعة

-(الماء":كلمتىشالكرمما!مر3نيذكرهفيمالذلكمثيلاونجد

.""ماءو

من:الحىالكائنفيشربهالسماءمنينزلالذىالماءتعنى:فالأولى

إتكوثإرزفىاالماءوهو،يرتولجرئه،؟فيحيا،ونباتوحيولناناذ!

ثابتة،كيميائيابنسبةأنعاداولإجمروبخهلأوكسبعنمرىاتحادمن

سبحانه-اقهفيهقالوالذىا!ية.الطيةتركيبفىدضالذىءالوهو

.،حمأثهاءكلالما.منوجهلنا"

الما،بهيضلطسائلاجسماشى-ظفاماءكلمةوهى:الثانيةأما

ذلكوممال-الطبعىالماءضنيلاومن!ا،مركبافكأحدفيهيدخلأو

لإنسانغهبألخىملالن،أمواعأصل"مرالكريمنالقر7وإ،ما

:والنبات

كارمنكل،بهنهءلاضاشهمنم،طيمنماقيكلظقوطه"

اللهانيساءمايخ!اوو،!ىال!ممشمقومنهم،رجلنعلىيمشى

(5؟:النور)."لهكلمثىءكلعلى

.1(مافقمهمقض.ضمم*نسان!لينطر"
(6-5:)الطار!

مرصك!شىءوهو،لأولىمادقاأوش!اأسل"هوهنادابةكلفماء

.:طهاثعنملوانانطبيىالماءعر!:ساما

خلقمادةءتن6القريذكر.مائرابمخ!قحاماالممنىهذا.ويتثد

:ضال؟4سماهااذ:الانسان

(1.معلوممدرالى.مكين!راردصنده.صينمههننطفكمأيم"

(22-02ة)رت
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وأت"تما)ى!و)،تتصم!!فىالصوا.بجانبهقدكعيرابناثونلإحظ

كا..إءهندابةكل.-في،ق

نه!اءخاق"افىاحطبء!اوسلطانهالتامةقدرته-تعالى-بزكر":أ!قاأذ

ماءءتنا:لصكناتهـاكاتهاو!وألوانهاأشكالهاإفاختاعاىأ.إ-لموفات

."واحد

الد:ابأض-لجعلانهالا،والماءماء:كلمتىبينفرققدكان:انم!و

يم.الكلن1الؤفىنراهمالا:هذا.اإاص،!اء

*

القرآن5قاقكصا،بالطاغيةوصفقدبثمودخلمااننجدكنااذاش

نسبتفقد-11؟لطاغيةفاهلكواثموداماث!):الحماقةسورةفىبمال!ر

هـوصاقالىأرتهاشفىوذلك/الماءالى-السورةنفس.فى-الطأغية

:وبم:

.((ايجاريةفىحهلضلالمالماءطنىلماانا))

تجماوز-مالكلاسماطاغيةا:مسلمأبوقال،:ازىالرالةصكأبةولء

لاصبا)خة.بهاماءاوألحق،صواننجبرأوحيواناكان:سواء،----51

الحيوانغيرفىوقال-والطاغوتبالطاغيةالحاتىالملكور-.-ونزالمساصمون

.")؟(الحدصوخاوز7غلبأئ(الماءحلغىا1اناا

4-ةا)اما!!:ف:نرلدبثىو-اىقديراهمنائالرازالةخ!كافىجهـص!!؟

ا-3ا!ملإقيبميما؟ا+/المحتادعمق!ةحتا،حركة:هى،ضبز،؟!فىلةالى:أ3ةهـ3

الظحص4الص-بملمفيكك.:لاالزلز)"ازفالغالبالصيحة:اما.عايهاا)طأف-"

خلة.الهـا

؟للموتموجبةالصيحةكونفىالس!ببفا:صب!صان

.اة-،الا:.سرةحه:فالرانرو،ضتة--.11
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!نببعنخدثافماالعظيمةالصيحةان:أحدهما.وجوهفيه:قلنا

صماخالىيتعدئربماالشمديدالتموجوذلك،الهواءتموجيوجبقوى

.الموتفيورثاللماغغثاءفيمزقالافانا

ضاوايلأءحدش!هاعندالحظيمةالهيبةفتحدث!يبشىءازما:والثأنى

.الموتأوجبتقويتاذاالنفسانية

يصحبهاو؟فيبدظرالصماءمنحدثمتاذاالمطيمةالصيحةان:الثالث

.)91الصاضةفووذلكق.حبسديدبرق

**

المفسرينروايابقوفقثمودأصابماتلخيص-ويمكنهكذا

.:التاليةالنقاعدفىااللفظيةتعبراقماستخدامعلىالحرصمعوتصورامم

القىعنيهوتأمرتافهرسولح!الحدعوةثمودرفضتأثبعد--ا

.(!مكذوبغير.وعدذلك،أيامثلائةداركمفىتمتعوازخال"نذيرهاليم

فيهاقالىإقأاالسور؟هذه،مودصورة4من65لآية5ماتذيهذا19

."؟ا%وا!أهودسيبتنىر)::سول-يدنا

غرة،علىايولجاءهمحتى،الثلاثالمتحةأيامائفضتأنوما--2

كانوأبرما!اممناستطاعوافماينظرونوبمالصاضةفأخذتهم"

..،منتصرين

ىذ"سمديدرعدفىالسماءمننمقرنارهى-لغة-والصاضة"

..بؤعصوت

اليومصبيحةافىفجماءهمأيامثلاثةتحد-فى-المذابواا-ثمد"

.،النهاربكرا)تابم

.وهور،الامراتسورى؟الرازىايغخرتضر111
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بالخطر.ينذرلاصحواكانوقدمدلاالبمأنالآياتمنتينش

أدنى"بدتولو.ونذيرهبصالحيهزءونطغيافمفىاستهرواولذلك

جميما.نشاجعوالمانالأقلعلىغالبيتهملتراجصتمهزئجويةظاهرة

لاينذرصحووالوالرابعاليومعبيحةةطبهشعرواالذىتف!4--!

النفوسفزهقتمنهمأسفلمنسديدةورجفةالسماءمنصيحة":بسوء

.،واحدةسماعةفى

المحتاد،صخارجةصكةوهىلأرضقالزلزلةهىالرجعة"أنذلك

فطغت.حدكلحاوزتلأنهاعليهاالطاغييةاسم!طلقلذلك

الر،!ت!فيهبالصحراءالمحترقكالمرعق"صاروابذلكفهم-4

كا.الحائطمنالمتناثروكا):راب

ممونوالمماالأمرمنأتاهمفلقدفجأةهلكواأذم:والخلاصة-5

منناربهمنز"لتأنبمد-،كالرمادوصاروااحترموااذ،يشبون

اكقا..هيجةاوبأضبوازما"ينرونوهم"الشديدبوهاباروعتهمالسماء

ميهم.فملهافعات

"

:ثصددلططرسفىاحاديثمن

ثمودذكرتالتىالكريمن7القريات7تفاسيرأغلباستعرضناانيعد

منالمزيدمنهالنستبين،الأمينالرسولأ؟ديثالىنذهبفانا،وتدمبرها

.ثمودأصر

..عجيبثىءعلىأعينناتفتحأنهاوالحق

بنيزيد/حدثناأيضاأحمددالامامقال:تفسيرهفىكثيرابنذ!ف!مد

الانمارىكبشةأبىبنمحمدصواس!بناسماعيلعنالمسمودىهارون

يدظونال!وأهلىالىالناستسارعتبوكغزوفىكانلما؟قالأبيهعن

1،1
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افاسفىفنادى-وسلمعليهايثهصلى-افهرسولذلكفبلغ،عليهم

جاممة.الصلاة

تدخلونما"يفول-وهووسلمعليهافهصلى-افهرسوليفأتيتقال

.)1(ممأعليهبمالثه.غضبشمعلى

وهبابنأخبرنا،يحيىبنحرملةحدثنى:صحيحهفىمسلمويقول

بنسإلبمقال،ثمودمساكنالحجريذكروهوسهابابنصيونسأخبرنى

وسلبم-عليه-اللهصلىافهرسولمعهررنا:قالعمربنافهعبدانافهعبد

وسلم.عليهادلهصلى-دثهرسوللنافقالالحباتعلث

نأحذراباكينتكونواأنالاأئفسهمظلمواالذينمساكنتدخلوالأ

ام.خلفم.اخنىفأسع(ناقته)زجرثم.أصابهـم!امثليصسيبكبم

عليها!"صلى-افهرصولمر":ثمودديارفىأيضاكثيرابنوذكر

)هجريه-(تسعسشةتبوكالىذاهبوهو،.ومساكنهمديارهمعلى-وسلم

ابنسكننافععنجويريةبنصخرحدثناالصمدعبدحدثناأحمدلالامامما

تبوكعلىاضاساإ-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولنزللما:قالعمر

تثسربكانتالتىلآبارمنالناسفاستقى،ثموديبوتعندالحجرهمنز.ل

عليهالثهصلمى-النبىفأ.هـهم،القلررلهاونصبوامنهافحجنواثمودمنها

نزلحتىبهمارتحلثم،الابلالمجينوعلفوااالمدورفاهبراقوا-وسلم

الذبنالقومعلىيدخلواأنوئهاطم،الئامة0منهاتشربكانتالتىالبئرعا،،

ول-ءلميهمتدخلوأفلاصاجممTاممثليصيبكمأنأخشىانهـ!::قالعذبوا

بناةعبدعز،مدمرحدثناالرازقعبدحدثنا:أحمدالامام0اوقال"

افه-صاثادلهرسوا!لما.مر:قالجابرص9الزبيرأ،نىصخثيمبنعثمان

.الاعرافسورة:في-ابنلف!ير)11

1ء:الجيممسلمصحيح)2( A0011-ص.

.الامرافسورة:كئروابنتب)3!

4201
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فكانتش-لحقومسألهافقدلآياتتسألوالا:ظلباممسبو-وسلغعليه

أئر.عنفعتوا،الفجهذاهنوضدرالفجهذههنترد-الناقةيحنى-

وها.فمؤرءبم؟

فأخذتممفعقروها،يومالبنهاويثربونيوماماءهمتشرتوكانت

الله،وأسارلىياهوم!نضالوا.اثهصمقىكمانواحدارجل!الا..صيحة

."قوممهصاب2مما؟صا؟الوممقخرجفلما،رغالإوأ:قال

لىء-اخبىاانأميةبناسماجملأخبوئمحمرصالرازقعبدوقال"

اللهقالوا؟هذاصنأتدرون:ضالرغالأبىبقبرمر-وسلمعايهالثه

أعلم.سولهور

افه-رمفمضمهاللهحو:فىا!كا،ئمو!هبئرطهرغالأبىصبرا!رز:اتت

.)1(،!إهنافدفن،قومهأصابماأصايهفج3صلثابراللهعذاب

منها:،هامةأموراثمودفىافهرسولأحاديثمنلناويتضح

ينادىان-السلإمعليهدعاهمماخطيرثىءثمودبديارالاقامةأان-1

هـحذرافيهموصفهاجتهموااذاحتى،،جامحةالصلا،:الناسفى

عليه.+عدمواماخطورةو.انذرا

اءفىوراباهراقاإمالءعليهأمرضد،مياصااسننخدأميحظا.4أوا--2

بمأئها.!ز،الذىالمجيناستخدامصومى،منهاملئتالتى

فمن/فاعلامحالةلاكانفانجمايصرلإللانسانالخبر1منواة،----سا

حين-أسلاءاعليه-فعلكماصيماباالمروويكونأنالواجب

.،خلمهاحتىفأصرع(ناقته)زحر"

.*عرأفسررةكث!ابنلفس!111

0،1!
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عدىأطبقبثمودنزلالذى9لحذابأنرغالأ!قصةوتبين-4

تلكمعثبميدابنفسهأسعمنالأمنهينجولاوأودبتهممساكنهم

مؤ.غيرأومؤمناكونهعنالنظبصرف،الديار

ه،كننر"دكعنبعيدمكانالىالتجأقدوكانمؤمنارغالأبوكانفلفر

خرجفلما.اللهعذاباللهحرمفمنحهاثهحرمفى"بذلكفكانوبةالمن!

نأأىوماتفهلك"مهق!أصابماأصابه-بأرضهمونزلملجئهمن-

كانولوا.دركتهمنكلذ؟صابتمساكنهمأظلتكارثةكانبثمودحلما

بعدوقوعهاخىيدر؟هامنكلتصيبالكارثةهذهواستمرت.المؤمنينمن

رغالأبي!بالمؤهنفعلتكما

ولوغلبقاياهاضيتممنتصيبثارها2تاستبالكارثةهذهانبل

.ا)قر:نن4المددبمد

!ه*

تعتبرمنطقةصود4ديارأنبوضوحلناتبينالرسولأحاديتان-وبعد

ملوثة.

ودنا.أةي!،المفسرأةوالمنيستخلصمابجانبالأحاديثهذهأنكها

يا.ذهتدميراكان:بثمودحلمااناستنباروالى

-دم!كيفيةررميراصتصتيئانلمحأنبعدذلكمنالتحققوييم!ضنا

.المبالهذافىالملمقولهممابخشىءنلمثمالاخريناصيحةاهلاكى

حالب!نجاةصنال!كأ.بمالقرآنيقولهماالآننذكرأنويجب-هذأ

.بثهودحلتالتىالكارثةوقوعقبلالمؤمنينمنمعهومن

؟،ا
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يوهئدوشخرىهنابرحمهه!واللىفىأهنواصالطنجينايمرنا!ءللما"

!لمرهمفى!اطبصاطصيحةع!واالنيقواص.منرفىالقوىهوربكان

('AV-66:هودأ."جلاشن

مساكنهم.وصعنهممد!هالمؤهي!منمعهومنصالحنجالقد

،رومقممونصحتربىرسهابلضكميقدقومياوقوعنهمفتولي"

(97:اياعرا!)."طناعحينتحبونلا

م!*8

ه،؟

(ديسيالدم-01م)
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:لوطمومتدميز

ذا،ا!ة!رسررةفىلوررقوملتدميرالكريمنائنر7وئهذ!أئلجاء.

:ئنئل

نجيناهملو!ل*2حاصباعليهمارسلنآاان.بعنلرفوم-لو!"كلبت

بطستنأأنلرهمولقد.ل!ص!رشنجزىك!عنعناهقنعمة.بسحر

عطبىفلرقواأعينهمضمشاضيفهمنراوثو.وثعد.بعنلرفتماووأ

(TA-ع!:!لقمر).،(مستقرعلاببرةصبموثمد.ونئر

،الحصباءتئيرالشمديفا!يحيعنىالعاصبأن-لغة-المملومومن

.)1(عذابكلقوتستحمل،الصغارالحصىوهى

8.

لوررقومباهلاكارتبطتظصبةذلكبمدالكربماالمر2ذذكرثم

لتدميرهم.ظسةامطاراستخداموهىالا

الطفيمناحدمنبهاسبفكمماالناح!عكةاتلالونلقومهالالادولوطا"

!كوما.مسرفونقومانتمبلأينساءلرنمقشهوةمرج!!لون!م

.يتطهرونانعيانهم،قريمكممقاخرجوهممعواان*موههجواب

هانظرمالراعليهموامطرتا.الفابرينمنكانتهـمراته*،وأهلهلانجببنه

(؟8-08:*عراف)."ابرمينعاتبةكدكيف

السوءأمطالياستخدامكعثرةمواضعفىيذكرالكربمناثمر3واستمر

:لئدقومتدئفى

هـونها،ي!ونواأفلم،مسوءسدرت.مكلحى!رية6لواعلىوثمه))

(04:الفرلان)."نمأ*را-!جونلا"*لوابل

."المنلرر!مكلفساء،مطراعليهموأمطرنا"

(58:؟لئمل،173:الشراء)

.المنكب!وتسورة:القرطبىلف!)1(

ئأا6
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اضافتهاأو،النكرةسؤرمافئ،مطر"كلمةاسيتضدامانونلاحط

علي!هالمتمارفلأن-نرىحسبما-يربمانما،يهلتعرفالسوءالى

لأرضمواتفيحيىا)-صماءهنينزلالذىالماءيعنى،المطر"أنهو

يشارككمانوان،آخرسيناتعنىفانها،مطر"كلفةأما.الحيةتاوكائنا

سبقبماهذاويذكرنا.السمماءمنينزلأنهوهوالحامةصورتهفىالمطر

وكلمتى:!كاالماء"كاوماء":لكلمتىالكربمناثمر7استخدامفئييافه

.)؟(،الصاضة"و،،صاعقة"

8

سورقفىفيقض،لوروقومتلميركيقيةمنمبدانالقر7لناويذكر

لتلامنهبشريةصورةقاثهمنرساش،لورولزيارةالملا"لكةجاءتهودكيف

قومه:ينتطروسيكاباتالذىالهلاك..قالنجاةخطة

يومهثافرعاوم!ب!وضلى،بهمليءرطارسلناجاتولما"

قال،السميعتيمملونكفوامبلومق،ميهيهرعونمومهوجاءه.عصيب

الشى،ضيفىفى.تضونولاالنهفلالقوا،ممأطهـرهنبنلا!هؤ،ء!وم؟

لتطمو؟نكحقمنبنلال!فى!ناماعلى"ثفدقعوا.رشيدرجلمني

."شديدركنطىأوىأوموةبيلىانلوقال.نريدما

لاص،اليكيصلوالق،ربكرسلانا:لو!يا":الملاكةتالتوعندئد

مصيبهاانه،امر("لك*احدمنييلتفتولا،أميلمئبقطعباهلك

بقريب.أيصبحأليس،الصبحهوعدممان،اصابهمام

سجيلمن6حجارعليهااوأعطرنا،سفهاععيهاجطناأمرنياجاءفلما

."ببعيدا!قفيمنهىوما،ربكعندد"*مة5منضو

(83-*:هود).

:المفسرونقالهذاوق

.art،133عفحةراجع)1(

1)7
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مارا)اليهلملا.وصولوأفماليهفهرسلأنمالملاممةأخبرته"

أخربأهلهيسرىأنوأهرو.(اليكيصلوالن،ربئهرسلانالورريا

أحد(منكميد!ولا)لأهلهساقةيكونأىأدبارهميتبه!وان،الليل

ولكنالمزعجةالأصواتتلكتولنكمولا،بمنزلماسمعتاذاأى

وموالمثبتهناستمناءهو!مقونقال((اهرأتكالا)ذاهبيناستمروا

.(امرأتكالا).قدرو.(بأهلكفأس)قوله

وهى(عاليهاجملنا)الشس!طلوععندذلكوكان((مرناجا،فلما)

رجطعليهاأهطرناأى)؟((غ!ثىماافغشاه)كموله(سافل!ا)سدوم

.3-.سجيلمن

مشويئ.بمضهموقال..ال!روهوسنكمنبعضهمقال

وقال،لذللاممدةءأىالسماjتضودبعضهمقال(.خضود)لهوتر

)مسوهه،وقوله،عليهمنزولاقبعضابعضهايتبعأى(شضود)آخرون

برمسومة)وعكرمةقتادةوقال..بهاأصطأسماءtt6مختومة7مبلمةى2

المتفرقينوعلىالبدهل2علىنزلتأنهاوذيمىوا.حمرهنق!بملهامضود

حولها.مماا!ثرئفى

سلوم:ترياتخمسلوررتومقرىنتكااثمرفىكبفىمحمداوقال

جبريلاحتم!أ،ودوحاء،وغمر،وسحود،وسمبة،المطمىوس

فهفأهلكه!.بالصارةثهأتبعفاثم،وجمهاعلىكمأهاثم..بحناحة

فهأمطر،للارضسةطحتىيمتلمومن..اثولمكاتمنحولهاوما

فىيتبعمملأرضفىساذامتهمكانوهنالسارتجلأرضضتوهوعليه

وكلصقولهفذلل!،فيقتلهالحبميخأنعهيتحدثالرص،فكا،ىاث!

يبم.،السدىقالثكذاسحيلمنح!رةالقرىفىأى(عليهمملر،و2)

n III(،5-53النبم)"هثىمالئثما.يومماواررلفت.

.هورسورة:كثررابىلف!21(

ا،لم
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.،منضودصجلمنجارة،تطلىقولهمعنىفىأيضاوكالوا

سلب.يدفقلالشبعندوالسب،..امثيرالشديدالسجيل"

بعفبىحتىعلىبعضهضد.عةفتوقال،معتابمعباسإبنقال:منضود

والممنىهرسوع!،بحضهموقال،مصفوتعكرهةوقالواحدا،جسداصار

.)1(متقارب

..مخصوصةجبالوهى،السبارةموضع(سبيل):أيضاوقالوا

.للاحرصفة(مسومة)

Ailعلىوتدلالأرضصارةتساراثلاسيماعليهاكانجريحابنقال

ينم.للحذابخلقهاانما-تمالى-

8،

فنجد،ربكعندمسنومة"قولهمعنىنستوعبلكى،وقفةهناونقف

.الحربوفى،الساةعلىخعلالملامةهى،السومة"ئقولاللغةمحاجم

المعلمة.وأيضاالمرعيةأى(مةهرا!)اخلوا

كأ!دمسومةضينمنححارة3علإأخرسل"الذارياتءمورةوتذكر

طينمنجارةأ":تفسيرهافىكثير"ابنذكروقد،للمسرفينربك

.،بأسيمائهمعنهمكتتبةى2(للمسرفيربكعند)معلمةأى(مسومة

9خر:بتعبيرأو،تصيبهمبمنمرتبطةينى(مسرمة)أننفهمذلكمن

منها.فيهمصابلكلمخصص

الحجم،دقيقةكاتالحجارةقلك2نعلىاضواالمفسرينأنولنحم

لمينذكروكذلك،اثممجححبةجمقاأفائفسيرءفىالبيضاوىذكرضد

رأسعلىتسقطكانتلأنها،الدفعا!؟ال!سغيرةكاتأناكئير

.دبر.هنفتضجالمبمم

.هودسورة:اثعرطبىلفر)11

.هودمررة:الرازىايشردفر)2(

9،1
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"مسومةأئاليرملقومال!ئ.أصبابت.ال!رةعشتجالىفولهمنوئفهبم

الأرضيةالكرةأقطارمظرخمنياىشبمءنها2يفئ(ن-تمرولأ،وفيدد

قوله،امريماثمر7فىمنكئيرمواض!فى!دفعبألاذلذ،الحوىوغلافها

وأهر.امهبارادةقمت!تهاأرضنيةوأحداثأثعياءيعنى-،4اعندمن"

منها.:نذكركمير7ياتهنذلكويتضح.وعلمة

اللى!مقفرتننبلىممهملمامصعلى*عندمنوسولجاءهملحاو))

.."يطعونلا!هبمظبررهموراء!حع!ح!!أوتوا

،101.:.إلبقرة).

يحيشكمالأرضعلىوطمىولد،لأرضمنبشرانسانفهفرسول

الىأوصكما.اليهأوسوقد،41،فهالىداجما"قاملكنه،البسر

بحلمأنزلانما"اليهأنزلالذىاثص7ننو2،بحد.منوالنبموننوح

.،افهعندهغرصول"أنهقيلذلكأجمهمن-،افه

!الى:قولهتهموبالمثل

(pالبلمنوكالوا،ممهملماممبعلى"عندمقكعتاجاصمول

فلمنه،بهكرواممرفواماجههمفلما،كفروااللىيقعلييستفتحون

*ubto uk(98:امبقرة)..."يق

وأووقعلىالأرضق!وكعب،بحلمهنزل،يهمنامريمفامتاب

.،اثهعندهن"كعاباقىمنة،بشربةبأيدىقماش

مهالى:هقولأيضاوبالمئل

ينبكمنتربعىونحن،ينالعسفاحنىالابناتربصونعلمل"

."متربدمونممكم.؟نافترشوأ،بايديخااوعنمهمقبن!!يصيبي

(52:التوبة)

،الأرضأقطاوخارجمنيأى3لاالمناضقلأولئكالمنترامهفحذاب

يذوقونعسكرقيخزبمةأوطبيميةيهوارثعورقيأتىأنيمكنلكنه

منعنده"عذاب"اصريمناثمر2تحبيرمنه،يبوالتضوالةتللآلامفيها

وطمه.امهبأمريتملأنه

.ء!
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بابفمن،افهعندهن"قولهمعنىقمالأني!مكن-ش-.كمانواذا

.،ربكعند"قواله.محنىفىالئىهنضىيقالأنلىآو

مخصصة،تحنى،ربكعندمسومة"بأنا!موليمكنذلدوعلىد

إلذىكذلك،موقوتودروفقانظاشملتصيب-تحالىانثهتمقدرةو

تحالىقولهفى،كماأجلهينقضىصانبسانكلعلىيقفى

شىءالامرمنلناكانلويقولون..انفسهمأهمتهمدقوطانفة))

؟يىايقتلظيهمكثباللىينلبرزبيومممفىممئتملوقل،هاهئاقتلئاما

(451:عمران2ل).((مضاجههم

"**

هذاوفىلمالصيحةهلكىهنيمترونلوروقومأنالمملومومن-هذا

الحبم:سورةقول

عليهموأهطرنا،سافلهاعاليهاصعلنا.مثمرفيايصيحةفآخلىتهم"

مقيم.لبسبيلو؟ئها.همتود!سيئلايلت؟لكفىهـن.دىسججلمنحجارة

(77-73:الحجر)."لامؤمنينلايةذيكفىان

منماجاءهموهى(ا"لصيحةفأخذممأتحا-لىقول:المفسرونويقول

الىبلادهمرعمعبرذلك،وطلوعاالشمسبىثروقعندا!ماصفالصوت

جيلا-حجمارةوارسال،سافلياي!اعاوصا!،ملبهاثبمالىسماءأتت

.)1(عليم

صيحةكانتالصيحةباناواقالالذينعلىردا،الراؤىالخروذكر

تلئاأنعلىدلالةلآيةفىليس:الممالىأهلقال"الصملامعليهصبر!ل

به،قيلقوىبدلياىذلكثبتفان،السلاهعليهجبريلصي!ءالصيحة

مهمة.عطيمةصيحةطءقمأتعلىلادلالةيلايةفىفليسوالا

:المذابمنأنواعبثلاثةعذجممتحالىأنه!كفىتلللآيةأنواعلم

الحجر.صورة:كث!ابنلف!111
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سافل!ا،جمل-طلي!ائي002وه،بب!با،افئكراب!إئلةالصيص.0نمدهما

".إمسحيلمن"جأرةعليممطر1ئهTوثالعها

-.8،8

ضالت:لوبقومديارقا؟أهميةالىالموسورةالمحتولقد

علىوتدرونيتمرسونالذ-ثاوهم،،للمتوسينلآياتلئه!قان"

الامورهخالقاسعنباط

:فتقوذصرا،نتحدثناالمئكبودت0سورةنزلتذلدبحد

.يفسقونكثرابماالسمهمنرجزاحمرفيهتهاهلعلىمنزلوناتا"

(3،35-:كعنكبوت).."يضلونثعومبينةية2تركنامنهاويقد

فيهذهبواقد،الرفيذلكثمسرفىالمفسرونقالهمابهمناولا

بعضهم:ضالذلكفىاخ!لضا":الرازىالفضقالولهذا،ستىمذاهب

.،ضعتوقيل،لاروقيل،حجار

علامةأو7يةوصدهنالمنكبوتسوؤص.ماهويهمنامالكن

االمىالذارياتسورةكدتهالذىالثىهوهو،ديارعمبقايافىاض!وا

:توؤاذذلكبحدنزلت

.(1*ليمكعلابيخدفىنمدينية2فيهاوتركنا))

(37:ساريد)

أسابماضيقةالىبنايصلأنيمكنماصلالمضرونحاملقد

ائسقتمنتنأسودماءهو،:لآيةظهكضميرفىمالواحينلوررقوم

الشامينوسديارهمفئمرهيةحإرموقيل،منهاوخرجأرضهم

.إاوالحجاز

الحبر.دورة:الرازىالفغر!فر)1(

الداريك.سورة:الرازىالفغرلفس!)2(
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خيقة.صوقفنمرتأننوروفوبمقصة-.ترميرملميصقبللآقوشد

03امرأته

هعهلكتأئه!موضعهنكئيروفىبريتامبريم.ن017!مرذكر!مد

.قساؤلموضبمفايتهاضدلمثمفمن،الهالكئن

زوجهامعلوروامرأةخرجتهل:هونطر،الذىالسؤاللكن

المذابوقوععندخلفهانظرتحرالظربئقهلكتثم.،المؤمنيناوأهله

هعقيتلأفاأصاساحدثهلاكهاأنأم-.االنجاةتغليماتبذلكففالفت

.المخرمرمنلوروزهرةفىتكنولمالغابرينقوصه

1ياتقتعوثم،المذهرينأقوالينراجعالسؤالهذاعلىوللاجابة

.كانهاضيقةصنهالنملمالكريمالقرآن

ترتيبوفقالكريما!مر1نسورةتفسرلاالتفسيركمتكانتولما

ضصفىذلكنراصفالسوف،المصحفقترتيبهاحسمببلنزولها

الا7وأهلهفأنجيناه":هؤلا!ى.افالاصسورةفىبماونبدأ.أقوالهم

."الغابرينمنكانتامرأت

اعلمهاولاا!بلدمنتضجلمأفاالأظهر"كثيرابنذكرهذاو!ق

ىأ(ينالغابرمنكانتأتهام!الا)!ناقالولهذا.ممهمباتيتبللوعد

."باللازمتفسيروفوالهافيمنوقيل،الباقين

تخرجلملوررامرأةبأنالغالبالترجيحتئيدهنا،الأظهر"فكلمة

خرجتبأناكوللآراءهنقلةهناكأنيحنىالترجيحهذاومن،ممه

الطريق.فىتمهلاكهاوأنلوررمع

الاسرائيليةالمصادرثقولهبمامتأثرةكافتا!ملةتلكراء7ن2سدلأو

معه،خرصترولر6اهرأنعلىصرا،تنصوالتى،الموضوعهذافى

خلانا.+التفتتحوثهلاكهاأنعلىتنصكما

0I 5 T

http://kotob.has.it



يلثفتولا،الليل.منمعبمبأهلكفأسر"؟هودسورةحمولذلكبمد

الصبح،موعدهمأن،أصابهبممتامصيبهاانهامرأتكالاأحدامنتم

.،قريبالصبحأليس

هو!ثرونفال(بخاهرأتكالا):تفسيرهافىكثيرابنذكروقد

تل!،Tراهالا"طدووه(بأهلل!؟!معر)قولىوهو،المثبتهناستثناء

"*،

ا!مراعوع7ياتلبقيةكثيرابنتفسرعمن.اختفتثمعلةتلكاراء6لكن

لوتج.قوآهلاكتتحدتصالتىاركريم

السعبر:سورفىفنبعد

اجمعين.لمنجوعمانالو!*الا.ينهجرهقومالىأرسلنااناقالوا"

."الفابريقفىأنهاقعرناامراته*

6لعسينبعونأنهعم(ابراهيمأى)اخبروه":تفسيرهاقجاءوقد

قدرنااصرأتهلاا)قالواولهذا.الهالكينمنفانهاامر؟تهالابينهبممنلوحف

كا.المهلكينالباقين0أى(الغابرينلمنانها

.:"الشعوا.سورةفىوضد

*خون"ثمرناثم.بخنفىعبمزا*.أجسينواهلهفنجيناه"

الا)همكلأى(أجمحنوأهلهفنجينا.)":لمسيرعافىجاءوقد.

معفهلكتخيتسوءصزوكانت،امر2تهوس(الناممرينفىعجوزا

اتالاصسووىفىعنهمتمالىاثهااخبركماalوقومهامنقىهن

امرأته،الا؟هلهي!مرىأناثهأمر.جنال!سورةفىوكذا،وهود

لأمرفصبمهـواع،قومهعلىتنزلصينالص!ي!سمعوااذايلتفتوالا:أنهم

جميعم3ىالذالعذابىأولنكعااثه،وأنزلالسعيرفى،.واستمرواافه

..منضود.سحلمنصعارةعليهممطرو2
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امرأةأنفنحلم،طرحنا.الذىللسوالواضحةاجابةيحطى.هذاان

..فلكتالبايقمعبقيتلوط

:الصافاتسورةفىقرأذلكبمد

فىعجوزايلا.اجمينواهلها؟نجيناه.IJءطبنلمنلوطاوان)1

11;:الضاتت)."*خريندمرناثم.الفاهـرين 6 - ivy)

كسماقتهاكررفهى،دمسيرالىختاجلاييناتلآياتهذ.أنويقيننا

مرحلتين:علىتمتالعملية-أنالشعراءسورةمن-

ا.لتىامرأتهالا،أجمبينوأهل!للورووكانت-الشاة:يلأولى

.اوالصافاتاءالش!سررقىيات2صراحةذلكذكرتءصامنهااستثنيت

عليهايدلكماالنبماةلمرصلةزمنياتاليةهرصلةوهى-التذمير:الثانية

اللهسنهاالتىالطبيعةقواننوفقالنحاةحدثتثمد.،كاثمال!سف

فىالبشرتطلماتوغم9لمادتعملأنأرادهاوالتى،نهكوفىالعليمالخلاق

أصرنية.السنبنومخالفاتالضاوقالىومكانزمانكا!

هو!التدميرينتمزهااالعىالخطرمن!مةصبميداالخروجكانلذلك

.للنحا"الوحيدالسبيل

لوطاأجرجتصرالملائكةبهقاهتالذىالواص'mowذلككانو!مد

الليل،منيلأخيرالهربعق-ضطوالمؤمنين-المؤمنننمنممه:م!!

وبذلل!،الخطرمكانص!يدااثميركائو!0وقتالصبحجاءاذاحتى

:الذارياتسووة7؟كرأصالمضوماهذوتثد.نجاقمتصت

."ا*منينمنهيهاككمققاخرجنا"

المخرجينزمرةفىاتكونحتىالمؤمنينجماتمنلوررامر%كانتوما

النابين.

ولكنهاالنجاةرصلةقتخرجلملورواهرأةأنلنايتبينسبقمما

الهالكين.معبقيت

،"
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المض!فىروايات-ؤشأنابموهالوروفوآقمبة.7تليعىويمكنهذا

:لاىقوتصوراتم

،الاجتماصالسلوكوكربمالتطصالى0دصتهلوروقومرفض-ا

قىاهمهنمنفياأحرجو.والافيممواعطهصامتمنهوطلبوا

له:قالواضد

.(1المؤجنهن!ون!سالو!؟تنتهلملنئ"

اللهسوىملحألهيجدفلمغايتهالورورسالةبلغتوهناك

لاعمالم،رضهيملنأنبمد

.)1("يم!ةنمماواهلينحنىرب.كقعينمنلمحمافى":!قلا

لتهديهبعثريةسورقالملائكةفماءتهدطءهائهاستحابولقد-2

التالية:الخطوات،تباعالنجاسبيل

الجزءفىالآثمةالقرىفيغادر،السوفىبالمرهبنيسرىأن(1)

.كاتبوقتال!ثممسطلوعقبلأى،الل!لمنالأضير

لورووبكون،النجاةمكانالىالرصالملالكةكودروان)ب!

أعهابم.ق

ا!مرىبتلكينزلسوفمامعهوهنلورريسمعوين)ص(كا

يستمرواولكن،المرعةلأصواتتلذتهولنهم"فلا،"لأئمة

..عئابعيدا.،ذافبفئ

منأنو.اعبثلاثة،.عذبهم-تعالى-فانهبتدميرهمافهأهرجاءلما-3

:الذاب

سافلها،عاليهاجملأنهونانيها،المنكرةألهائلةالصيخةأحدها

.،سعبلمنجارةعليمأمطرأنهوثالثها

.916-167:انصاءصة(1)

101

http://kotob.has.it



،..المظمى،وهىسدوم:قرباتخمسلوروقرىكانتولما"

فىالفالبهوكماالأرضمنهرتفععلىكانتأناالمرجحف!ن

باعتبارهااأفاكما،الازءنةتلكفىوخاصةوا!مرىالمدنبناء

كانلذلك،كبرفيهاوالمتمةالفسادأسواقتكون،اممممىا

ا!صربةتلكفصارت،بالأرضسويتضد،هروعامانزلما

زلز"اللشلذلكويحدى،عاليها"كانتأنبعد،سافلها"

ذلك.ضوأوهروعاتمبارأوموقوت

،منضودسجيلمنجارة"ممنىقالمضروناختلفوقد-4

:قالو.ماأهممنولمل،مسومة

حجارةوأنها..مخصوصةجبالوهىالحجمارةهوضع(سجيل)

(اومنضود).صلبلسمديد3العربعندوالسحيل،مفوية

عليهاوكان،ح!هرةمننضحبهاأومملمة()ومسومة.م!تتابع

خلقهاانماتمالىأنهعلىوتدلا"رضجارةتساركلاسيما

.،للمذاب

بقايافىالبحثأهميةءنالكريم9نالقرافىذكر.تكروا0يبقىثم-5

كمسير.الىختاجلاييناتIياتفىفذكره،لوررقومدياس

الحجر،سورةفىقلميحا-نزولهاترتيبوفق-ذكرهاجاءفقد

.،للشوسمينلآياتذلكفىان":فقال

:ضال،العنكبوتسورةفىتضرجاذكرهاثم

.،يعقلونثمومبعنة9يةمنهاتركناوثمد"

:مقالالذارشالتسورةمرتثيداذكرهاثم

.،الاليمالعذابجافوانللذين9يةفيهاوتركنا"

التىلآيةمنفالمقصودبأنقولمفىهوضينالمفسرونكانولقد

.،ديارفمفىهرمية!ار-"صتراهمبقايافىتركت

**"
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شميب:قومتدهر

صورةفى،سميبقوملتدميرالكريمالقر7نلقذ!اولجاء

:قولاذافالاص

وملأعنكللتو!.جلاينولرهمئفاصبحواالرجفةفاخدتهم))

كا!ر!ا(.مومعلىلى2فكيفممونصحتربىرء*تابلفتييقدكوميا

(39-85:*عرالى)

.بممودحلمماثىءبمكلمقدسسيرالى0تحتاجلأييناتالآياتان

-5ركما،ث!حيبقومعنادمنهزيداامرببم2قا!مرذكرذلكبمد

قوله:قوذلك،تلميرهمكيفيةمنمزيدا

لمننظنكوان،مثلنابمصر*انتوما،المسح!،هقانتانماقايوا"

قال.الصلامينمقكنتانالسملامنكسفاعلينا!اسق!.الكادبن

عفهبكانانه،ايظلةيومعلابفاخل!مف!لبوه.تعم!ونبماأعلمربى

9118-185:ال!قمصاء"."عظيميرم

سحابةوهى،الظلةيومعذابأصابم":المسرونتال.هذاوفى

،السماءمنعي!جاءقمثم،عطيمووهجولهبناومنشررفيهاأظتهم

وغاصتالأرواحفزهقت،منهمأسفلمنسديلعةالأرض0منورجفة

.)م"الاحساموخملتالنفوس

اسقارومنصألو.ماجنسمن"العذإب3جالقد:المفسرونوقال

أصاجممجرأرضوبتممجعليوتعمالىسبحانهاثهفان،عليهمالكمنف

اظلتهمسحابةاليهبمأقبلتثمضيءمنهيكنملاأيامسبعةمدعظيم

ختهاكلهماجتمعوافلما.الصفنيللهايستفلوناليهايتطلقونفجعلوا

لأوضبهمووجفت،عليماولفباطو!مالارمنشررامبنهاعليهماطهأوسل

رواصم.tأزهفتعطيمةصيحةوجاءتهم

.الاعرات-رة:في-ابننفير11(
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هنأصنافبثلاثةعذبوامدينأهلان:القرفىكببنمجمدوقال

:المذاب

اصابهممنهاخرجوافلما.حهاخرجواحتىدارهمفىالرجفةاخذتم

رأيتمافقالرجلتحتهابخقالظلةعليمافهفأرسل..شديدفزع

فصاح،الظلةتحتجميماطخلوا.هذاهنأبردبولاأ!ل!ظل!اليوم

..جميمافماتواواحدةصيحةجمم

سألت،الباهلىيزيدحدثنى..الحارثحدثنى:حسبدبنمحمد.وقال

بعثايثهقال،لآية(الظلةيومعذابفأخذهم)الآيةهذهصعباسابن

الىهرباالبيوتمنفخرجوابأتماسهمفاخذشديداوعرارعدةعليهم

ولذةبردالافوجد!واالسص!منفاظلتمسابةعليهمافهفبعث،إلبرية

قالط.ناراعليهمادلهارسلتحتهااجتمعوراذاحتىصضابعضهمفنادى

.)1(،الظلةيومعذابفذللهعباسابن

بقومه،العذابينزلأنقبلالمؤثينمنمحهومنشميباافهنجىو!مد

سبحانه:ضال

وأخرس،منابرحمةمعه؟منواوالدرسصبانجيناامرظجاءوور))

(،9جمود)."جلاشبنديارهمفى!اصبحواايصي!فمواأيذين

ذكرضبسعيبقومالأيكةأصصحابسأنقتتمالى-قالثم

لورر:بقومحاطما

!اةتقمنا!افي*ي!ةاءح!كانوان.مهؤعئين؟ية؟لكفىائ!"

(97-77:الجر)."مبينلباملموانهمامنهم

وعذابأوالرجفةبالصيحةمنهمادلهانتقم):المفسرونقالهذاوفى

لهموسامتينالزمانفىبعدهملوروقوممنقريباكانواوقد،الظلةيوم

قال..مبينضربقأى(مبينلباماموانهما)تعالىقالولهذا،المكانفى

.ايثمراءسورة:كئرابننض!)?(
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!شميبانذرولذا.ظاهرطريق:ويخر.والضطكومبماهدعاسابن

.()1(ببعيدمنكملوروقوموما)اياهم.ذراتهفىقال،قو!

888

:الآىفىالمفسرينأقوالحسب،ضعيبقومتذميركيفيةوسلخض

ضدالحذابمنأنواعلثلاثةسميبقوممىالهلكىتعرض-1

ورجفة،عظيمةصيحةوأسابتهم،،أظلتهمصحابةاليهمأقبلت"

.سديدة

فىتكمنكانتبمحلتالتىالكارثةأنعلىالمفصرونواتنق-؟

.،عظيمووهجولهبنارهنشررفيها"كانضف،الطلةتنك.

النفوسوفاضتالأرواحزهقت)اذ،جميحاعليهمقضى:اتد-3

واحدة،مرة"الأجسابم.:خملى

555

الحبم.سررة:كن!ابيدف!)1(
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وشميب.ور!صدحافواممقايفابر-شتعيرفىايقولمجملى

الآتى:فىالغابرينأ.ولئكتدهيرفىأوردناهماخلاحةنوجزوالآن

الذىالحذابحسوراحدىقالملاثةايأمواممنالهاكىاستوك-ا

الصيحة.هلكىعليهم%حللقناولذلكالصيجةوهى،إ،منزل

فىسحيبقوممدينوأصحاب،صالحقومثمودواثتركت

للىجفة.ترضهم

جممنزلتالتىالكإرثةاتخذتالثلاثةايأقوامأ.لثكمنكا،اعن-3

لا-.بهاتؤدواهمتميزةحورة

.،،خظرونوهمات،عت!ةاأخذ.ز؟.ا3لرثمودفبالتمبة

ين"المنذرمطرفىاء،مطرالدعليهماللهامطرفقدلوطقومما2و

عذابكانانهالظلةيومعذاب"أخذهمفقدسحيبقوموأما.

.،عظيميوم

بقولنا:الصيحةهلكىنيميزوبذلك

نبرقوم،وءالى.مطر*لكىلوطوقوم،الصاعةةثمود

الظلة.أححاب

يلى:فيامنهمكا،أصابماويتل!ص-3

صاعقة:الهثمود(1)

أخذنهبمفقد،المذابمنأنواعثا،ثةأصابهم.-ا

،السماءمنصيحةعليهموأرسلت،الصاعقة

01شديدةرجفةوأخذنمم
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الشديدبوهجهاروعتهمألسماءمنناربهمشزلت-2

!أكالرمادوصاروافأحترتجوا،المفزفةوبإصبراتما

الحائط.منالمتناثركالتمإب

التىاللعنةمنآثاربهاملوثةصطقةديارهمواعتبرت-!

علىوا.لكافرالمؤمنتصيبأنويمكنها،بهمحلت

حظرلذلك.الحيةالكائضةتمنباعتبارهما،السواء

لابدكانوان،مياءهااستخدامأوجماالسكن

مايكيبهأنخشيةصيعافليكنعليهاالمرورمنللانسان

أصابم.

:السوءمطرهصلو!كلم(ب)

الصيحةأحدها:العذابمنآنواعثلاثةأصابهم-ا

مطروثالثها،سافلهاعاليهأجعلوثانيها،المنكرة

لم.خصصتمنضودسجيل.منحجارةوهو،انسوء

.فتاكأثرذاتالوقع"سديدةالحجارةتلككانتولقد

عايهمكانفقدالمؤمينمنممهمنلوروينجوولكى-2

وقوعاينتظروالتىالكارثةمكانصبميداجمربواأن

مرالمكانعنرحلواارزلك.الشمسسروقبعد

يمادلماأوساعاتثلاثنحومسير"فقطموا،اذسحر

.مترأكيلو02نحومسافة

r-ءا،ماتمنفيطبماتحدثنالوعلقومقرىبقاياتزالولا

.3المعذابمنبهمنزلمابحقيقة

الظلةاصح!شعيبموم(ب)

فوقهمارتفمتفقد:المذابمنأنواعثلاثةصابهم2-ا-

.ثديدةورجفة،عظيمةصيحةوأسابتهم،الظلة

ث!ا2

http://kotob.has.it



!يه!اكاسالتىاظلةاتلكغشيتهمحينجميماضلكوا-2

.،عظيمووهجوبىنارهنضرر،

***

:بأنشوفىتدميرعنالحديثنهايةفىقلناأنسبقلقد-وبعد

استنبطالىتفودناالمفسربنأقوالمنيستخلصوماالرسولحأدبث

وردتالتىالتاليةالفقرةاالآنولنقرأ.ذ!باتلصيراكانبثمودحلما:أن

:نرىماذالننظرثم،علمىوبفى

هررشيمافىوجدتالتىالرمليةوالب!وراتالتفلثلاتدلت"

افمبهبقاياالىعليهاالنريةالقنبةتبمدالقاءتولتربتهاانعيى(بعيابان)

كعىلروقد.لو!قومعالشحيثفلسطينفىؤعمورةسد،مفىكانبما

التىالقصوةوان،البلادتلكمحتايتىطقديمةالظاهرةتلكفىالعا!اءمق

)1(ئربةقوةكتربطبهافمكت

يلأفدمئ(ويئكتدمررانالثقةمنبمزيدنقررانذ،ضطعيلانولطنا

فريا.تديراكان،وشعيبولو!صعح:اقواممن

الذىالأستخاجمذابصحةاقتناعانزدادصوفأنناالاأحبوما

التدهومجالفىالحديثالملممحطياتمنبشىءنمأنبمد،ايهتوصلنا

.الذرى

888

.،،2ص-اللوةتصة)1(
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التاسحالفصل

رتلذميراق!ا

المالميدعلىا389ديسمبرفىللذرةانقلاقأولالحديثالملمحقق

النيوتروناتهنبسيلالبلوتونيومنواةقذفالذىاوتوهاننىالال

الولاياتفبرت4591يوليووفى.كبببرةطاقةذلكصونتجبرفانشطرت

ذلكبمدالقتثم،صحاريهااحدىفىال!تجريبيةالذرقيقنبلتهاإلمتحدة

ألقتفقد.الثانيةإلمالميةاطحربنهايةلتضعىاليمابانعاذريتينقنباخين

ثبم،اليورافب-وممنوكانت4591أذسطس6فى"يروتزيماءلىايأ:لى

وكانت،نجازاكىعلى-أغسللس9فى-أيام05!04بمدها"الثانىالقت

.تونيومالبلوصتالأ.2"بةهذه

مادةهنطنألف02أو-طنكيلو02هيروسيماقنبلةقوةوكانت

ولقد،.ت.نتبالحرفلهايرهزوالتى!اوالا:نح!شدرا-رتير،ينيضتالتت

لها.بالنسبةوالمقارناتالقياساتتجرىبحيثعياريةالقشبلةهذهاعتبرت

002انفجارصتنتجالتىالطاقةتحادلطاقةتنتجالتىا)قن!بلةبأنهاوتعرف

.ت.ن.تمادةمنط!تكبلو

***
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ذرىلانفجارصورد

هيدروجيئيةقنبلةول2المتحدةالولاياتفجرت5291نوفيبر16-و-فى

مارسأولjالثانيةالهيدبىوجينيةقنبلتهافجرتثم،الححيطميا.فوق

مليون15انفجارتمادلأى-طنميجا15حوالىقوقاوكانت4091

قنبلةقوةمرة.75نحوتبلغان-قؤماأى-ت.ن.تماد:منطن

.هيز.وشيفا-.

صئعالىتوحلهعن5391اغسظس8قالنرفيتىالاتحادأعلنوقد!

الهيدروجينيةالقنابلعددبلغو.لقد،ذلكبحدفجرهاهيدزوجينية-قنبلة

5591عامإوائلحتىاهـوصيتىوالا-جادالمتحدةالولاياتصر!االننى

قنابلهماوة5يرتعلرقالدولتانهاتانإواستمرت.بلقنط01خو

طنن،ميجا05منهماالواحدةقوةقنابلا-اجأمكنهماحتىالهيدروحينية

.هذامن!عروقيلبل،طنميجا001و
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تنتجأنالربلأغرافيلهاالمفيدمنأنهالذريةالدولو%ررتولقد

تسطيعحتى،عليهاالسيطرعةتستطيعالقوةمحدودةذرية-تفجيرات

منتحاربالتىوالاهدافالمواقععلىسيطرتها.فرضفىتت!دمهاأن

.أرادتماالدوللهذهتمالقد(ش.أصالا

م!**

والجنوبالمشالأنوارأوالقطبىبالفجرتمرفجويةظاهرةوهناك

شمعكلعلىتطصشهى45.سضخطىوراءفيماالغالبفىقظهرلأنها

بالمى،بةتوسمختلفةواشكالاالواناتأخذالسماءفىتتجلىأضوأء

.نبهاروالا

ببن"هائلةكمياتفهى.ترسل،الظاهرةهذهمصدرا.لشسىوتعت:ر

ونعدث،عوكهرومغنطيسيهعوحراريةضوئيةاشاعاتحسورةعاىالطاقة

الكهار.تمقاديروتزداد.انحليا.الجوطبقات.فىتأيناالموجاتهذهبمض

7تصادمبذلكفيرعداد،للشمسالاسععاعنعللنشاروتبعاالموجبةوالايونات

.ذلكصفينتنيللامتصاصبعضهاوتعرضالمشحونةيمماتا)!هذه

رعينعوقفه.القطبىالفبممصدرمجموععافىهىسينيةوأسعةضوئيةطاقة

التفاكلهذافيهيحدثالذىأ،-.الغازالوسططبيحة-علىالمضتجالفوءلون

ييبىبينماالأخضراللونيمطىالاوكسجينفغازالكهربىالتفريغأو

وتداحالاالفازاتبتعددالالوانتنعددوهكذا.الأحمراللونالنتزوجين

بينها.فيما

للعسمسععمعلية-شحنالعشحونةالجسيماتتلكتراكميسببكذلك.

المسبمنة.المناطقجملكفىتنواجدالتىالمرطبةالمادةوجسيماتالماءوقطرات

عوضدثكوييةصواعقالشحناتهذهتسببخاصةظروفوفى

.ال!ا،شتسقدناشثكلتنخذالأرضوبينبينهاكهربىتفريغهيئة

يي""

7فيأ
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لأوضصأعالىفىالذريةا!ابل7تفبم(نالىالبمن!ذبوبئ

تسرىنشطةكمية(المشحونةوالجسيمات)ااكهاربمنصلدأنيبكن

مثلفتحدثالأشضسطحمنوكترب(المننطي!ىالمجالتأثيرخت)

اسفإتيجيةثار1عندئذلهايصبحالتى(ا!مطبىالفبمظاهر)الطاهرةهذ.

هامة.

الأطلى،جنوبقالذريةقنا!اظرباهريكااجرتوعندما

تفحيرالىفسدت،سناعيااالمطبىالفحراحداثالبرامجظكضمنت.

فىثمافسطسTVقيلأرضسطحفوقمترا!ليلو03ارتفاعمنقناي!ا

فىطبيميةظواهرهنعنهاينبمهارعديمكنحتى35891صببتمبرطم0

ا!مرب.الضاء

lتلكمنانجبعثتوقي ا!كهاربلامنحصرلاكميةلاتابارات

الشما.فىالمننطسىالأرضم!لحبيسمنهابرفر3جانبإ.بسريبماآظل

أعالىمنيراالقطبىالنجرلخورذلكوأضببلارضيحيطالذتأبمريب

الإرضر،.جو

يمثلالذىالرهيبالصرذلك،الذريةاالمنابلفباستضدامؤاذن

الطبيحة.قلد.أنالانساناستطاع،يلالهيةوالبشموم!لأمران

ذريةقنبلةتفجرغندمالانهالحروبقالمطمىقيمتهحالنط،ويذا

كافةتحطلأنيمكنعلميااضتياريختارمكانفىالاميالمئاتارتفاعس

بسبببالذاتممينمكمانقوظيفتهاأداهصوالرادارالراديو.أجهزة

.)1(المذنطي!يةالمواسف

**0

.TA،27عي-امبربمفي2ايترفيايمليبرvاell)ص111
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وخواصها:فربةيلانفجاراتانواع

التفحيريتمفقد،ثلاثةأوضاحأحدمنغالباا)رزرىالتغجيريردث

جويا،انجاراأوهوائياانفجاراويسمىمتر006نحوار؟فأعءإ!اجوافى

يتمدىلاارتفاععلى-الماءأو-الأرضسطحعلىاءقجيرايتمزد؟رزاك

ويسمىالأرضسنحتحتيتموقد،سطحياانفجاراويىسمترا001

كثر.أومتر001عمقعلىيحدثأنويعكن،أرخياانفجارا

وتأخذصمهايزدادالمستعرةالنيرانمنكرةالذرىالانفجارعنوينتج

ياحباذويةسحابئضكلعلىتظهرانتلبثلاأعلىالىالارتفاعق

الثسكليكونحيثبالسحابةيضلوالنبمارالدخانمنع!عودتصبد

.الغرابجمش7هيئةعلىالجوىالاتمجارحالةفى-المام

ه

فيمنهأفمقولأرضالسطحىالاتمبمارطلتىفىالودلونو"ممون

يلاخيرهذافىالمتصاعدوالنبارالترابلقلةوذلك،ا)جوىالانفجارحالة

الصحابئارتفاعيصلقد،الجومنعياريةذريةقنبلةتفجيرحالةوق

الأضامتداذهاأوقطرهايصلقدكما،الكيلومتراتمنعثراتبضع

بالاسطعاتالمععبحةموادهاتتساقطأنتلبثلاثم،أضرىعثرات؟خع

الجويةةالحالةعلىومكانهتساقطهازهنويتوقف،الأوضعلىالذرية

ه

!نبذمتر004نحوقطرهايبلغقدبحفرةيتميزفانهالأرضىالاففجارأما

وترابطينمنوماصلهاالحفرةبنواتجأعلاالىومذف،يةعيارذشية

انتلبثلاثممتراتكيلوبفبعتصلقدارتفاطتالى،ةءصتبوحجا!ة

.والدمارالموتفتنثر/الانفجارمن!مةعلىالملوثةالحممهذهتتساقلى

صرعةزادتكلمااو،رضربىسطحهنقريباالتفجبرهنالنوعءرزاكانوكلما

.البارعودتصبد
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طاقةتظهر.اللب"المروعqر"وتكوفيالذر؟اثمنبلةتشيروبمجردهذا

قنبلتىقياساتوتدل.ذريةواسعاطتوحنراوة7ضنطصور"فىهامملة

اربمة.ارتفاععالئكانتعئدمالجائرةإمن.انإذبئهـندر:.يخينئ..صورة:.لائئبإر

مكا،..منكيلومترا82بعدبرعلبىالباشيئيكىالمحيلىسبحمنءخراتكاصلبر

عرضهابربلغمترا!ليلو.،السخابةفلىة!ارتفأءبلغومد،:"لانفجار

.عالرونجالانفجايعندقائيعثربهدوذلكمتراكيلو017

.017
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الكليةالطاقةمن/لأ05نحوتمثلالضغططاقةأنعلىونجازاكىهيروسيما

نحورالباقى،منه./35نحوالحرارىالوهجطاقةتكونبينما،ل!لتفجير

صورةعلىالأخيرةهذهثلثويظهر.الذريةالاش!عاعاتطاقةيمثل./.5

كما،أياماوأساعاتخلالثرهأ2ينقضىأنتلبثلاالأجلقهم!-ةاشحاعات.

مدةتأثيرهايستمرمستديمةذريةاسماعأتصورةفىالباقيانثلثاهايظهر

طويلة.

طاقةفانالعلياالاوتفاعاتفىيتمعندماالحوىالتفجيرانلوح!وقد

بينماالارتفاعاتتلليهفىالهواءكئافةلقلةنظرا،المعتادعنتقكالضغط

.الحرارىالوهجملاةةتزداد

،8،

اللرية:لانفجاراتعقالنلالىالتلابرات

!تمركزالموقعذلايبعدعلىمعينموقععندالتأثيراتهذهسدةتوقف

مسا،منهاكلتحددالمركزمتحدةدرائررسمعلىاصطلحوقد.الانفجار

وائعحاطتوصارةضغطمنالمختلفةالذرىالاتمحارلنواتجبالنسبةالشطر

لأفقىالمسقطعنعبارةوبو،ايأرضبصؤالدوائرهذهصركزويعرف

.يلأرضسطحعلىالتفجيرلمبركز

عيارية.ذريةلقنبلةجوىاتمجارلتأئيريختصربيانيلىوفي!ا

الضنط0طاقةوتظهر،الاتمجارطاقةنصفنحوفيهتستنفذ:الضف!

ق-قليلاتربدكبيرةبسرتالاتجاهاتجميعفىتنتشرموجاتهيئةعلى

الضغطأضعافسدتهاوتتعدى،الصؤتسرعةص-الأولىاللحظات

عندتنعكسانيلأصليةالضغطموجاتتلبثلاثم،المعتاد.الجوى

.مرتدةموجاتفعمولدونحوهاوالمنساتبالأرضاصطدامها

.المرنمالأجسامتأرجحفىوالمرتدةالأصليةالضغطموجتاوتمبب

صالموجاتالنوعلهذاتمرضتخشبيةولاكشاكلأسجارك!ورأخذتومد

وذاتاليمننذاتجماتمبث،الريحمهباقكالريشةكانتأنهافرضع

1ly
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جنة.ايرأخذتهاأق!.يى-صارأ

عاىا!فوط-لهذهتحرضهصساءمنالانسانجسميصيبه،ويتوذف

يصاببا.اهـه،1ينث--!،الاذنحلى)"تتلففاقد.(الملانةءإ\ءز"!ت،مده

بتفررةا-زؤإن!و!إه،ةان00001!دأ-،أدأنآ-،.،بعيداا.لمونء-دماشأتورش

ذ)ك،ء.صهبا،جزئرتمزقوردةثد!-،صمهويه.إربءشه"*؟.نحهأ.ء..يخزإ!.ا

أحجاسء،ن4يت-ماؤهـءابلمانتيجةبهتلحقالتىالأخسرا!11ا،فاث-لمةبا

موجىاتت-إحبالتىالشديدةالرياحتلكتسببهاأخرىوموادوزجاج

المناطقفى-انساعةفىمتراكيلو003!تسعتهاتزيدوالتى-الضغط

يصادفها.ماكلمكتسحةفته!بالانفجارمركزمنيبةالؤ

الضغطانكما،صنراكيلو3نحوالمميتالضغطدائرةقتيويبلغ

.متراكيلو5نحوقطرهادائرةيمقالرطير

سعةهنال!واءفىالمتركأكالجسمسعةاقتربتكلمانهألمومالمهومن

الهواءفىالحادتةالموجاتعنالناتجالصوتحدةازدادتكنمالصست31

الطائراتاجتجازتا،زمرهيبةفرقعةتحدثولذلك،الجسمحركةبسبب

المعلقاتوزتراقص"هتأى-المبانىبسببهاقىجف،الصوتعة)-

.المنشآتزجاجويتحطمالمرنةوالأجمام

الأصواتتلك-دوثعنالذرىالانفجارضغطمسئوليةيتبينثمومن

الراجفة.والموجاتالقاصمفة

"

الحراوىهجالرمن!تعرةموجاتالنيرانكرةتنتج:ايحرارىالوهع

درجةتز-بىاذ،لارنفجارالأولىالموانىفىأقصاه-سعيرها-يبلغالتى

مئوية.درجةلإف016ءز،صهـارتها

كالنارفنبدوءاضراسرعةتقاربجداكبيرةبسرعةالموجاتهذهوتنتقل

المن!ةعاىتماماتطبقالتىكالناشيةأو،الاتجاهاتجهيعفىالمنتشرة

المنصبوبة.
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ز.لادةفئاث.،،ررفالد؟.الاتمجا!نواتجأشدهنالحرارىالوهجيمتبرش

!تالكاو-فانو*ااقاتربينثيرالتأهذايتراوحو،اهلاكهوانحاالافلامآ

ءختلفةحر،ؤم!ت!عانانهوبين/لحظاتفىتماماتفحمهو-ع!مرماالحى

اله-نخرفىإهـاندمجتنجقاياهىاانماتبينلا.نكادالتىالصورذهؤه

هيروشيما:جنةةمنوال!حرارةائخ!ف!فمل
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مبركاعمىفتسببالبون0فىتؤثرالاتمجارضوءضمدةأنكما،الدرجات

المختلفة.والحالاتالأوضاعحسب،مستديماعمىأو

كلماالصباحيةوالم!جمورةايضب!منوخالياصحواالجوكانوكلما

.الحرارىالوه!عناينلايجةولأضرار*صابةنسبةارتفعت

،متراكيلو4حتىالقاتلةالحنرارةدائرةقطريبلغالصحوالجووفى

.ننراكيلو7ضنىالخطرةالحرارة6درةدقطريبلغكما

8

تنطلقونيوتروناتجاهاأثمةهنعموماتمكون:اللر4يلاشعلثلى

عالية.دفعبقوة

بميداقنتشزلانات7النيننروأناذ،جاماأسعةالىالمهلكالتأثيرويحزى

خطورقاانعلى.المباضرتأثيرهايضعفانظبثلاثمالاتمجارمركزض

اا!كما،المشحةنظائرهاالىالحناصربعضضرلىقدرتاعلىفىتكمن

حطرةواسحاعاتعناصعرينتج2خرىعناصرفسنووياتفاعلادت

**

المشعالكربونالى،12الذرىووزنهالحادىالكربونيتحولوحق

مثلالرةلأهراضبحضيسبباضحاعايحطىفانه14الذرىالوزنذى

.0Cاسزطان

ضففترةتبلغاذ،جداطربلدهـاسما!أنفيهالخووموضع

!بدطربلةلضبةمؤثرايستمراشحا!،أنبمحنىصنة0054فعرعمره

صثة.ثلاث01في

أواجامأشتكميةشعبارةوهوباروشجنيلاشحاعكميةوهاس

فىلأيوناتهقسيتةكميةقنتجالتى(اكساضمة%السينيةيلأسعة

.المحتادالجوىالضندعندابمهالواءمنمكحبستتيمتر

السينيةالاسحةأوجامالأضمةالانسلاترضمصل-!بديلاويص

وهنا.ا.لاسبوعقر،ل!بئملر006الى003صشيتراوحمقداركلن

17،
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رغمالحيويةوظائفهاتؤدىانتستطيعا!ادىالانسانجسمإياخاانيعنى

روتنجن0003تتعدىلاكميتهكانتطالماالاضحاحمنالنوعيذاتضضها

سنة..3مدىعلىتدريجياابىميىةصها

فىروذخنآ(لاف01نحوجماريةصنلةلانفحارإشماعاذسةوتلز
..ء-ط.

ت!له.عند!االبطىءالموتعنمسئولأنهك!ما،مهراكيدوار3قطرهادائرة

.خنفةتأثيراتذلكمنالأقلالجرعاتوفبب.روتنجن003الىجرعته

وذلكااليضاءالدمكراتوتفصوايذيانالعامفالض!منهايكونقد

درصعةفىاخديدابالارتفاعفتعرفالأسدالحالاتاما،الخفيفةالحالاتفى

ابىلمدتحتالصممنبقعوظهوروالعرايين(الاوردةوانفجارالجسمارةجر

..07بايشللولاصابة

عنالمنا!اقابميداالهربهوالذريةالاسماعاتتأثيرلتجنبوسيلةوخير

الانىإنجسبمانذلك.سلمافليكنماالمرورمنبدلاكمانوانلمالملوثة

01تتحدىعلأزمنيةلفترةروئتجن001سدقاخوةجرتتحنحليستطيع

دقائق.

لجرعةتعرضهيمادلذلثهفانه،ساعات4الىالفترةزاثتاذاائا

عليه.للقضاءتكشوهذهروتجن..ثمقدارءا

البسيحلةالوسائلمنصاكفان،الذريةالاثماعاتخعاورةورتم

ةسر!ويبيلةخيرأنوجدفقد.المهلكةتاثيراظتقلإصمنلنحكن01

المجببمئول!،والصابونالاءمنمحلواصأوبالماءالنصلموللتطهر

الأسطحتطهيرفىالنقىالتراي!يستغدماوالئرىالتلوثمنايتطهرمجالفى

.مراتعدةنجتمفيرهاو؟يك،والمعدات

سمدذاتميةبأتربةتغطيتهاثمبكسطهاالملوثةالتر!ةتطهركذاك

مناسب.
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الاسهفاعسدةلتقليلالهطينآهوالتهدابمنستائرأوأكوامعدةوتهدفى

.البشرفالج!سمتحملهيشطيعخنهيلقدرالىالذرى

إخرسانةواالترابمنسيكبساترومغطى!أرضتحتملجأانبل

الاشماعمنهئيقة.قكانولو.حتىللانسانمهإسبةحمايةتوفهيستطيع

.الأرضصفرمنمترا006تتحدىلاواتىالمميت

نيده

الأنفجارنواتجهنلكلالمختلفةالتأثيراتأهمهىتلككاننتلقد

نأشسكولا،ذريةوابهعاعاتوحرارةضغهرمنمجارية!منبلةالذرى

.الثلاثا:واتجاهذهتأثيراتمحصلةهوالذريةللقنبلةالكلىاكدسير

ألف07منأكثبرهيروسيالقنبلةالتدميريةالقوىمحصلةكانتولقد

متراكيلو12..نآكثروتدمير،6خرينألفه07هنأكثرواكابة،قتيك

مربما.

001منأكثروأصابت،ألفا03هنكثرقتلتفقدنبازاكىأما.قبنة

..مختلفةباصابات71خرينأ)ف

هاتننالقاءبمد"نةالميبا-ثارهاتؤذىالذريةالاسحاعاتاستمرتولقد

الفربمنعاما15بمدأى-0691عامففى،عديدبمشينالقفبلتين

سخدها87866أننجازاكىمدينةفىالصح!يةالسلطاتأعلنهت-ىالذر

أ!ثارمرن.بمانوثزالواصاالمنكونجةالمدينةتلكسكان4/1حوالىوبم

اوحفي.إقاس.ونهماوأن،4591عامدقالذريةالقنبلةعنالناجمالاسعاع

البيغكاءالدمات،تزايدمثلخطيرةمرضيةوحالاتبسيطة*مبين

.السرطانمنمهضتلفة؟نواعوالأصابة

*-

التدميرقوىفانعياريةلقنبلةالتدميرقوىفحلهوكان-هذاواذا"

الذوىالمالميقولهذاوق.قوةوكثرفتكالأسدالهيدور.جينيةللقنبلة
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كماذريةقنبلةأولصنعفىساهمواالذينأحد،لابالدكتورالأهريكى

الهيدروجينية:القنبلةصنمعلىأشى!ف

روخطقةتصبا!أرشرمنبالقربتنفجرواحدةهيدروجينيةقنبمةان"

هذهنصغعهأفىللرياةأثركلعلىوتقضىبعيمتركيلوآلاف01مسا-خها

إلمساحة.

اتربالظوتلحقأنتستصيعلاتقدصتمهماالمدنىالدفاعتنظ:باتوان

الذرية.ا؟سلحةافىا!رديثةإ

هى،4وايهيلروجبنبالثوية!نفجارهنموقا"طوحيعهالطريقةان

ايذر.بة.؟يفيومتئقث،عضتى(يمئح!وي!ءكأا.تر،،!تعتالاةمساتيختبىءان

تبلغدرجةالنار.هنكرة.نولدفافاتنفجرعنديالهيدروجينيةوالقنبلة

نصؤ،و-!يةمئومليوندرجة02-الشممىقلبحرارةمملدرجةتاارحر

.أميالأربعةا)كزةهذهحطر

تبله!.لىالأرءنكتا"يبتلعأنيستطيعالهيدووجينىالانفجاروان

سوفول!شحفامشكا!.علىثانيةالكتلةهذ*وشسقط،ا*طناناملايين

بالاشماعاتالمسبمةالقاتلةالأتربةمنضخمةمقاديرالهواءفىمملقامنهايبقى

والحيوانوالزإعالناسر!فتقتليلأميالعثراتالهواءيحميا،الذرية

م!كهيتلقىفاتهمابشتصالاتمجارمنيوبمبمدالذرىالغبارلحقواذا

.؟فورالقتلهتكفىالتىالكميةضعفكمية

ايضب!قة:!sشاهدتقريرمن

ساحته-ةجائىبولتكاكاضىيدحصيابائىطبيبهوالثاهدهذا

جبن4591أغسطس9يوم.صباحنجازاكىطبكليةفىليكونالأقدار

يماريكانحيث،المنكوبةالمدينةتلكعلىالئانيةالذريةالقنبلةألقيت

.الاشماعاتفىوباصالأضحةقمت!م!صكطبيباليومىعمله
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ب!دها.لمدةحيايبقىأنإنكارثةضايشالذىالطبيبلهذاشدرولقد

نأاصدقائهبمعاونةأمكنهولقد،الحىالميتيمثلفيهاقطنسنواتست

كا.نجازاكىأجراس،بعنواننشرتسذكراتفىمشاهداته!ص!جل

فيهاجمعالتى)1(الطبيبهذامذكراتمنفقراتيلىفيماوأقطتف

الذرية.الكارثةزملاءمنضكببرهومشاووداتممماهداته

سي..

تشرق(نجازاكىاض.!ة1صبماحاالشمستشرقماأول،:،ثما-l-وعإ

.أوركامى.سهلعلىالذهبيةأسعتهافتنشركوبرجبلخلف

فييسميرالذىاليومانه..الجبلمنانحدرتقداليومذىهىوها

يسودهاالمدينة،001ه.491سنةأغسطسسهرمنالتاسعاليومالىالتقويم

فىالحىصتكماالنرقفوقا)بيوتص!حت..حياتهافىةسلآخرالهدوء

الجبكأسفلوفى..الفضاء.فىعاليادخانهاالمداخنوارسلتفيهاالرئي!ى

موجاتتلوموجاتقينبعثالحربيةالمصانعدخانكانادنهرطولوعلى

الأفقفىبميداتنربالرئيسىالشارعأسطحكانتبينما،مداخنهامن

المضيق.ومياههىالبنفسجى

،كالمعتادصباصاالسابمةتمابمفىنجازاكىطبكليةفىالدرا!صةبدأت

الجامحةطلبةكلينتظمبانتقضىللمتماوعينالوطنىالجيشأ.واهروكانت

الاستعدادأهبةعاىتمسهالوقتفىيكونواانعلى..المعتادةدراستهمفى

..الصوارىءحالةفىبواجبهكليلتزموان،مساعدةطبيةوحدةليكونوا

.،جويةغارةوقوعقربمملنةالانذارصفاراتانطلقتوفجأة

*

الساتمر4591سنةأكسطسسهرمنالتاسع":الصروعا،نفجار

ماكىماتسوفوقمترا055ارتفاعذري!علىقنبلةتفرهـت،عشرةالحادية

سن.لفرنية.مترجمة:نبازاكىاجراس)11
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يجتماحالماصفةصفيروأخذنجازاكىمدينةفى(ئيم!ىالر)اكامىاثرضىقلب

،احتوتوماويجتا-ماايارضيقلب،المانيةفىمترألفىبسرعةالمن!ظ!قة

ألقىثمتناثرماكلالانفجاركنطقةئذلكهننشأالذىإراغإرفع!قد

آلافتسعةهىالانفجارمنالناسئةالحرارةوكائت..ايأرض-تلىبه

صادفها.ماكلفأصقت-بئد؟

فأضاءت،الملتهبةكالشهبهبطتثمارتفعتالتىالتفجيرالممادنذابآو

المتناثر،الزجاجمنسحبوسبحت..مكانكلفىالوائق!اسحلت

دقائق،ثلاثوبعد.الظلامفحم،كسوفانووهاوأحالتاكمصصبت

الأرضعلىتهاجزئياتسقطنتكابينماتدريجياتتضاءلا-محباهذهخذخا3

الآدمية.المذابحضولجديدمناضاءخافتخسوءذلكوأء!ب

وأصيب،ثفخصألفمائةمنأكثروجرح،آدمىألفثوانإثالةهـقتل

".الخطرالذرىالاسعاعنتيجةذريةبأصراضالأاوفاتعضس

*

عب!ىمشغولاثميموتوتسوالسيدكان:ايقوماصإماحقيقة

أوراكامىحىيرىانيمكنهكانحيث،كماوابيراتلسفحعلىا(حثائش

تلفالصيفسسروكانتمنا،متراتكيلوثلاثةبعدعاىنجازاكىفى

مختلفة.ألوانفىوالمدينةالحبا!

فتوقفطائرةلمحركهينةضجةسيموتوتسوالسيدلاحظ:فجأة

نااليهوخيل..صافيةها9فرالسماءالىمتطلحارأسهووفع003منجله

المتنقل،7الصوتيتتبعفكان،هامتهفوقالتىالسحسمنصادرالضجيج

بثما:يةيقدرارتفاععلىموضاوكان93-بالطائرةظهرتوفجأة

قائلا:الرجلصاحلحطاتوبمد..يبارتقمترف31

قنبلة.ساملاانه..طربلاأسودماشيناالموالقد

،ثوانعثمر..لواثخمسومرتأرضاضيموتوتسوالسيدوانبطح
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..ءالسصأبراجفىقوىنورانبحثثم،أنفاسهيحبسجا!إوا،دقيقة

له.معيللاوهاجضوء

قنبلة.انهاوقالرأسهلملرجلرفععصبيةحركةوفى

دخانعمودمنهانفلقوقدالكائدرائيةفيهقومالذىالمكانرأىثم

علىاسمتولىالذىالز!ولكن،الاتساعقيتزايدأخذع.بيخ!

انطلقالذىالمرعبالصفيرذلكهو،046لهجمدوالذىشيموتوتسو

الجبا!سفحبص--حةظفيصعةفىانطلق،البيضاءالغمامةتحتمن

البصر.لمحمنأقلقالحقولويجتاز

عقبوبدأت..الصرعأصابهقدكأنهكلهابالمنعمةيطوفالرجلوأخذ

ناظريهأهامال!قولأثمجاروتننادالسغحعلىالتىالبيوتتتطايرذلك

الموجةتلكمنموقفهالرجليحددانوقبل.المجيبةالظاهرةتلكبسبب

اكتسحتكما،وقسوةعنففىمكالهاصالغابةاتنزعوقدالصف!-أى!

لاحدضغإذاتمرئيةغيرجيبةرهيبةقوةفيهيختبىءكانالذىالمكان

انتهىلقد:،نة-"فىالرجلضال.طريقهاققعماكلفحقكانت،)"

وف!،الأرضمنمنخففرفىوجههوأخفى..الذاهبينمعوذهبتشىءكل

كلماتهيكملبكدولم..!يارب..!يارب:؟-ددطفقالمحتضرصوت

يرهـفعهبهواذا،أذنبماخرقانفجارا،بوصفهلهقبللاانفجارا!سمعحتى

مكانه.منأ!ارخمسةبمدعلىالأجارمنحائطعلىبه.ويلقىفجأة

جن!وحفرأى،بهيحيصماالىتطلعذلكبعدعينيهفتحمنتمكنولما!

تزايلقدشىءوكا!،فائياالطبيعى7لوناضدتقدالمنزوعةالأسجار

.!-انقةرائ!ةغيرأخيراامان.فىيبقولنم،لهدوجرلافاض!حى

وبالقرب،أوكامىفىبيتهالىميشنومنعائدافيروالسيدكان"و

نحوبصرهفرفعطائرةصركضوضاءسمعانهاليهخيلالذخببرةمصانعمن

كأنهااقةبركرة،النارمنصمرأءكرةأفيوزجبلقمةعلىورأئالسما،
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!ورولمانكرةوقتثم،مصباحداخلالمغنسيوممنقوىعمود

عينيهاحدىعلىيد.وضعصدارؤيتهامنيتمكنولكىكنههاالرجل

.الأحرىبالعينالرؤيةوجرب

حدثممايعودم،الواءفىيطيرانهذددبمدأص!..انفجارحدثثم

.أرز!لقتمسهأالمىتنبهولماتtAL.عد-الوصفقداذ

الأخرىفق!لقد..واحتبمينصار؟نهثلكبمديدكرهماوكل
."!نهائيا

*

تبعدالتىالابتدائيةكاجاكورمدرسةفىالمدرستاجاواالسيداما"

يسجلقتبضد،أوراكاهىفىمشاتكيلوسبحةالى*تمجاومكانعن

الجرية:النارات2خبارن!ثرةفىالرهيبةاللحظةأحداث

وسصالقرىمينمجموعةفىمطلاأهامهالنافذةمنينطرلحظةفىقام

توه!توفجاة.ثىنجازاهدينةحتىماهه2تتراهىالزرقاءوالسماءالوادق

ثم..باهتاأص!فرالنهاردوروأحالالبصرازاغتوهطلمحظاتلمدةالسماء

:المكان!صقزملاء.يخاطبمنهالرغمعلىفصاحعجيبامشهداتأى

..؟هذاماا،انإ

ايأبيضالد%،نهنتجةلهموظصتيتزاصونكيفأقإا!جاء

.،اعالاتفىالبقعةوأخئىهىAlأورقلبمنتنبمثو؟.نت

كىيوقطرهصحيطفىضضةقبحةسكلستتركالبيضاءالبقحةكمانت

عنيفامزاالابرةهزأنشمدتههنبلغمزبمسفيرذلكأعقبثم،متر

فوقذلئابىكلوألقىزجاجوألواحأخضابمبنفيهاماكلعلىوقضى

خلة!التا،لسفحقالمحفورالمخبأخوبال!!بأ!سع،رؤوسهم

.،المدرسة

!لألم،\
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هاسيروجنوبىجبلسفحعلىتمتدالتىالصغيرةأدياماقريةفىوهناك

كماصاديدكان..أوراكاهىمنمتراتكيلوثمانيةبمدضلىنجازاكى.جناء

مضهذعرتقوىخمسوءذابرقافرأى،جاموستهومعهالرقئفىملبع

القطنمنالضخمةال!سةتشبهغمامةرأىثم،ذصهاوالدتتدإجاموسةا

ضيوءهاوكان،خاطفةصعةفىتتسعواخذتcأوراكامىسماءفوقتنقنح

اما،أبيضالخارجىكانمنظره!.الصوفمنبقطعةمعاقممباحضوء

البيضاهالكرةومن.أحمرلهبمنهايتصاعدحمراءسعلةيبدوفكا.نداخلها

.قرحقوصر،وكأنهالوان19كلتوقفثون.ننبعث

ناالىفشيماسيئاررتفعرأساوأخذالقلادةهيئةالكرةأخذت

والموادالغبارمنسوداءعاصفةذاتهالوقتقوقامت،كب!-اقرصاكونت

وفجأة.الكبيرإ%هـصاصأأثرهبتوكأنهاأوراكامىدىوافىالمتناثرة

قسمين:انقسمتانتلبثثم،الجبلمنأعلىهوماالىالزوبمةار.ففعت

.الأرضالىنزلوالآضرالغمامةناحيةاتجهقم

..الضوءصمنعزلةسحبتحتسوداءتظهرفكانتأوراكامىأما.

الشجرأوراقواطاربعنفكاتوالسجدملابسهزصفيرذلكبعدوجاء

."!لآنألقيتقدقنبلةأنهواللحظةهذهفىفيهفكرماوكل..اسشجيا

مهى

كيلومترينبعدعلى..كوباالىبجاموصتهعايداتاكاهىالسيدوكمان"

وجاموسته،هوخرقهتكادسديدةبحرارةالرجلفبوغت،أوراكامىمن

احفاهاأحمابتصفيرذاتكرات،عليهماالنارمنكراتتساق!أعقبها

تمئمببمارأئحةذاالدخانمنأبيضعموداوتركتانفجرتثم،الرجلذزرء

فاستحلت،النيرانهنوابلسقوروعقبها2ثم،المحترقالبرافينزيترائحة

كا.وهناكها-ائهتالحبم

!ي
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وإح.بعدبخضعدىفكانواالحظأسحدهممنسهاداتتلككانتلقيد

النمساءأولئكأما.الذريةالقنبلةتلكلانفجارايأرضحفرمناتمتص

-/7(ةةاإوهماعضحاياحربمكاعوافاتدالمميتالحفىدائرةفىكانواالذين

مثءاعداتهنجلإرزىاالمذكراتصاصاليابانىالطبيبذلمثومنهم

:يقولفكتبالمأسماةفىزملالهوثشاهدات

بينتتراوحالجاءمةومبانىالانفجارقلببينىتصلالضالمسافةان!

ا)صفيرقوةمنيقالأميعانتالمبانىأنهذاوممنى،متر007ومترr..ى

كلهاكمانتالطبكليةقالكبرىالأساس!يةالمحاضراتؤردهأت،الهاثا!

تمزقخهولذاالاتمإارمكانالى.النقطأقربكانتوهأهةالخشب.جت

-رةء"يةالحأفىالساعةكمانت..رمادافصارتاحترقتتم،تفتتأوجميحها

نجعاور،حجرقىفىالرفىالمبتىمنالأولالطابقفىوكنت،تقريباصباحا

الىالنوافذاندفاعذلكأعقبثم..خاطفضوءفمأةأبرقاذكذلكأنا

البخ!تمفتوحالفضأءقارتفصتتمم!ىورأيت،3عاتيةريحبفحلالداخل

الثبمأوراقتدوركماتدوروهى..أشياء.وبمضالزجاحتناثربصرتوأ

مخيفة.ثرامةفى

نااحستثم،وتلطمنىتتهادىحولىالأخشابمنقطعتناثرت

قويةقبضةكانو:!عرت..ورقبتىوجهىعلىينزف2بدغزيرااطرادك

مزافهزتهاواحد؟مرةبأصرهاالحجرةعلىقبضتمنظورةضيرجبارة

ضجةفىرأيىفوقووضحتهالحجرةقامكلجممتثم،بمافيهاوقلبتها

الرائحة.غريبغبارخياسيىوملا،هائلينوصخب

تز.مجرالداخلفىاما.نيةاإ.،!اانطلقتثمالخمارجقالدنياوأظلمت

،أخرىوأضياءالخشبيةوالقطعالملاب!وائتزعتةجأةجمحت،ثمتثور،

صخبذلكأعقبثمعجيباتراقصاتتراقصطالأشياههذهكلوحارت

..هـهيب
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لحتصعامدفونوأنأتصورأيتالمر!موقنىمرة!أولعرفت

..والنجدةالعونطالبامتأوهافصرخت..الركام

منوكماث،الاففجارابانالاسحةردهة"فىتوهاشيموا"لممرضةوكانت

ولكنها،تخرجفمالجرةمكتبات،لحىواقفةتئذ7كانتانحظهاحسن

جمعثمتزصففبدأتالصمماءالأشياءفىدبتقدمهاحياةانتبينت

رأتلحطاتوبطعطر،ترىمماوفزعاحوفابالجدرانفالتصقتسحريةبقدرة

..لالماذهمالجرحىمقرالىتزحفأنضررت،الجوفىينتشرمتربانادظ

هزهامنناررأتونحدئطرالنإقذةالىوصلتانالىزحفهاواستكملت

....!عبا

ياه.حتىا.اضافذةأسفلتمتد.كبيرةمدينةقليلمنذهناكانتالمدة

..كعهااضتفتلقدطعوهاهاجيسووعطواكاواكماماتوستاأين..المضيق

سفوحهتغطىكمافتالذىاينوزاجبلأفيبل؟ومداخنهاالممانعأين

...يةالعافيالمضرهنكنلة.لآنأضىائه..؟داثمةخضرة

علىيدجما؟عطبتعئدعطذ..عاريةجم!ثأ،عاحصر-لاجعثارأتلقد

..طاا!م..ال!يمهوهذا:.وصاحتعينيها

طعدهاطعرجتثم،واستغثتالنحطهطوطلبتلأطعاضتضدفنتلقد

الدكورمئىكدآالتصرير.صةالىدإ!لاكئتوييئما.وحيدابمفردى

..طعاطعننيموشالآئطمعةالاطعاذ.ئسودهانرقمنفرقةؤخلفطم7مسرعاعطعط

..محطنلئةجمات.فىطعتطعرقواإلحميلعوائمنررط

ثم-،انبشرم!نبثوابمهلائالمناهلأوالائتطاروقاعاتالممراتكائث

التراببسبجلدطهملودكنطزاةالكل..أجسامفوقأجطعاه!الىتحولوا

.الزجابطوقطع

فىمكانكلهنينبثقالدموكان!ايةمؤلماالضحايامنبزكافي

سحقا.س!قدالجثةقالمخوكان،والأتص.والأذنالمينمن!.أجسامببم

W
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قصيرئ.وكانوأ،الدهاءمومكورةقططفنهمنيالفظال!بعضكانبل

خارقة..شةفىماواثعصقواأرضاطرحوا،الاحتضار

منقيمابناءثمةيبقولبمالموقىضةوكلاهـتالوائقائت!ثرتلقد

المست!ثنىقلبأما،لالنيرانمنبريخرهنالل!يمدولم..الكديةأبنية

النبراتاتلكافتخاماستطاعتنافىيكنلم.الاليبمنكتلعنعبارةفهو

..البمصحصرمننتمكنولم

الاشجارتبعثرتائد..والوحى،لجثثغاصاالمدخلأاماالفضاءكان

ترتفعالتىوأجراسهااماتدرائة؟علىفيهابباالأبنيةوسحقتالأرض!على

هنكأنهايابنيةهنقىماوأص!ىا!ئيجرئهاكلها،متراخمسينالى

انتزعتوقدإض19فىورؤسهاسعةا!هوكانت،القديمةالاطلال

.ال!قولوفىالصكأقاتوفى6ل!الحوقاياعلىمكانككفىوارجلهاأذرصا

ا!..الهواءأوكسجلإشالاحتراقزاتقدا!فسصموبة،كانت

خاطفة.سعةفىيمملمناواصدوأخذمما،الواءبئالكربو،نسبةطغت

تهـطل،الأصبعحجمفىسوداءكبيرةكدالسماءمنتتماق!اوبدأت

عاىتنزلكانتوحيث،البزولمنكلىوكأفادكناءعاليةسحاقيمن

المنظر.بساعةمنهذافزاد،واستعالاالتهابافتزيدهاالنيران

اذاننا،أصمتفرقعةوسممنا،يلأفلاآردهةتلتهمالنيرانبدأت

ركبتىاناحسستوسوداءسحابةوانبحثتأعلىالىابىألسنةوارتفحت

المحتومة.النهايةهىهئهفغمغمت،حملىعلىقويانلا

.الممرضاتوقيةالرئيسةوبكت،الأرضىعاوقمدت

الأطباءالأساتذةهقستة..ك!اعليهاوقأىالنيران-بخنهمهاالآنالكلية

المموضاتالطلإبومن./:.08منقيبماانلناظهركماالنجاةأمكنهموقض

185.
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علىأخرىوفرقةةرقى..ض!فىقتانقض،اكجاة؟رقومن،اخنفوا

والكليةوالمحداتالرجال.،الخمسيئعلىيريدلاا:إانخلفىاالباب

.دحررجيشبتمايا؟سثلاقلعلىوكنا،الوجودمنا-خفواهؤلاءجضيع

..المخربةحصونهأمام

..،الجاممةخربتذهكلش-

...ع!ردالمهلمطىوههئ!

a**
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لتصرالعاإفصلأ

زا3نجآرص!وضفاح

لبهريمايتقرآاألمخبما

تمهيد:

لغةفىنجازاكىالمنكوبةبالمدينةحلماالعيانسهودالينائقللقد

ادزممنصنلفترةولوالمأساةنافعايشو،والأحاسيسالحوادثبصدقتوحى

النازلة.وفداحةالمصاببهولفيهاصعرنا

حلهمابعضوصةطفىالكليمن1القرفةنقتبسانأردنا:اذا

..نقولأنعساناماذافلننظربنجازاكى

لبعضمختصرةعيناتباعتبارهأفقراتمنيلىفيماسخحاولهماهذاان

.الصددهذاقيقالأنيمكنما

كلماتمعانىاستعراص!الىحاجةفى7اناالمحماولةهذهنبداأنوقبل

القرونتدميرسالحديثعنديمالكلالقرآنفىمت!يزةذكرت)1(أربع

الظلة،-الصاعقة-الصيحة-الرجفة:هىالكلمات،هذه.واىJا

.اغاءاحرف،كذلك

والرجفان،ا!ارض(رجفت)وقدالزلزلة:(الرجفة)!:الرجفة

تحرلئ:رصفاالئىىء(رجف)وكذنك،يدالش!دالاضظراب:بفتحتين

وأ2!فئورممتستار.ةص:يداهرجفتوكدلكالأرضجفت1رلمواضطراب

."قياس!غيرعلىراجففهوأرعدته:آلحمىو(جقة.!-

.اك-والممباحم'اس.-1مختار:راجع111

لما17

http://kotob.has.it



وأالرعشةاوالاضطرابأوالزلزلةهىالرجفة:تكونذلكوعلى

والنباتوالح-وانالانسانتصيبوهى،الاهتزازهىأو،الرعدة

.رالجماد

صيحا()يصيح(صاح)وقدالصوت:(الصياحأ،:الصيحة

.،صرخ:بالشىء(صاح)"وكذلك"(صيحة)،

الصرخة.أوالصوتهىالصبحةأنأى

وقالثديدرعدفىالسماءهنتسقطنار:(الصاضة)"العماضة

صيحة:أيضا(والصاضة).الص!اضةعليهمأ!متاذاالسماء(صمقتهم)

.،المذاب

ة(الصاعقة)وسمعهلصوتعليهغث!ى:(صعق)"كذلكويقال

وأحرقته(دكتهالاسيعاتصيبولاصواعنوالجمعالرعدمنالنازلة

تحرقمافتحرقالمخلوقاتتصيبالسماءمنتسقطنارهىفالصاضة

.تدكماو".دك

كينمقأ)وا:الظلةبوموعذاب.تظلسحابةأولة(الظلة)د!:الظلة

.،سموم4تحت

(،ءلاكمظدةهى"و،سمومفيهاتظلسحابةعنعبارةالظلةا!أى

بها.يعطف!واضع!ا!.لهاالمطفحروفمنيالفا+":الفاءصف

.فعر!عتؤيداضر؟:ئفولالاضتراكعوإلتعقيبالترتيبعلئوتدل

المطفعلىوتحرىبعدفالماعلةقبلهامايكون-الثانىوالموضع

كماناذا،فأوجعهوضربهفبكىضربه:تقول،الاستراكدونوالتعقيب

للإبتداءيكونارزىاهو-ا)ثالثوالموضع،والوجعلاب!،ءعلةالضرب

الفاءبحدفما.محسنفأنتفىزران:كقولكالشرروجوابفىوذلئه

.،بمضفىبعضهيعنا!مستأ.فحسا،؟ء

A/Aأ
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كما،الأولىونالؤتدميروصففىالفاءصثأاشنخداانوذلاحظ

كانحقداصانىاالموضعشاكلةعلىجاءقد،يمالكلالقرآنفىذكرهغلب

ت!لهذلكومثال،بالتعقبمعترتيباكلاهثات3وذ،بحدهالماعاةقباماما

أسعيبةبقوحلماوحمنئافى،نمالى

."هرديارهففىفاصبحواأيص!جمةفمواايرفواخنت))

9:هور) M

*

ترتإبئقحدثيناتماميمنىبلاالتع!انهوالأنبيانهيهمنا-والذى

تفحلزمنيةفترةوجوديعنىأنيمكنولكنه،الزمنمندائمامتلاحقتهيئ

هووماأيامافتكونلىبطووقد،سماعاتعدةفتكون.تقهس،اممحدثينبإبئ

.الاياممنأصولى

عتهرواأقبعدب!ودحلماوصفافىتعالىقولهمنذلكويتبيم،

الناقة:

؟يةفىيكفىان.العثابفاصدهم.نادمببن!اصبحوافعقروها))

ا(oA-7ءااشعراءا).(،فدهنيناكثرهمنltوما

تذكركما،اأياإثةثانتكأالناقةعقربحدالحذابمهلة!ن:لمحلومومن

:مودرةسو

.((مكنوبغيروعدزلك،أيام*ثمةداركمفىتمتعوافقالفعقروها))

(365:عود)7

التالىاذيومصبجة-كفمأو-بعضهملحقآالنداثتصو.رنافاذا

عكل.ها،!نيومفترةبعدأصابهمالندمانيمنىهذالكان،الناقةلصيس

.الندممنيومينمنكثرفترةبعدأصابي،المذابوأأر

أحسواحبنالرابعاليوبمصيجةفىاصابهمقدالندمكاناذااما

على9"قزرالندمشا)حن!رإ"يئالفنرةأنيحىهذاهشان،عليهم-طبق:ثة؟لكل

.أيامثلإثة
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علىدلالتهفى-الفاءحرفأنمنلمولهمايتحققالحالتيماقكلاوحمهق

عدةمنعأقبينحدثهيئبينالفترة-نكونبأناست!ررامهبسمح-التحفيب

نأستطيعةذلكعلىوقياسا.هذامن+سموماأ:يأبم3عدةأ:-إعات

هدين.وإصحابدبثعه؟حلماوصفق-إىتما-قولهمننقهم

."جلالمنثارهمفىفاع!ب!ا،ادجفظهاخذتصا)

(37:المن!بوت،78:*!راف)

الىسجفةخبين-أيوبمضأويوماأوساعاتعدةلحلها-ةت؟مرتانه

فيها.لامساكخاهدجمثالىوت!ولهم

اضىوا-اتماذكرناصالتى-الصيحةآيةهنالهفهومبنفس(ونخرج

،اطلاقبيئالزمنمنةفتمرتأنهأى،هدينأصحمابسمعبقوماحابت

هم.دياشفىخامدةجمماصارواحينعليهبمهـالقضاءالصيحة

قراهم.وتدميرلوررقومعلىالصيحةاطلاقييناهفترمرتوكذاك

الكريمة:لآيةثقولكماصافلهاعاليهاببمل

ضلإمما،امطرناسافلهاعطيهافجعلنا.مشرقينالصي!فاخذتهم"

،V:الجر.)0(،سجيل5ئحجارة -YT)

"8"

...مشامك

اليناأتقولةنجازاكىلهاتعرضتالتىالمشاهدمنبحضانعرضوالآن

الكريم.نالترآبلغةالمساعهدتلكفىقولهأنيمكنمامع،أهلهابلنة

*ولا:المشهد

انقطنم!تأنضضةانكرةتشبهغمامة(كاتو.)ى2ر"الث!هوديقول

ضو.ها.وكأنخاطفةصتفىتتسعوأخذت9إكاهىاوسماهفوقتنفتح

أما.أييضالخارصمنطرهاكان.الصوفمنتجةمغلف.صباحضوء
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البيغساءاديمرةوموت.أحصلهبمنهايتصاعد2ءحرسشصاةيبدوفكانداخلها

.قزحقوسوكأنهاالألوا،كا!توقفدونتنبث

كوشةأنالىفثيئافيئايرتفعصها2روأخذ(دلإدءول:*الكرةأخذت

المتنا"رةوالموا!رالغب.ث8سوداعاصفة6تهذالوزصتفىوفامتكبيراقيس،1

مةالزوارتفعتوفجأةالكبيراثمرءرهذاأزهبتوكأنطلماوراكامىفى

..ائجبأ!اعلىهوساالى

.الاتساعفىا!بقعة:اخذت..يلأبيضالدخانمنبقعة(اتاجا؟)ى3ور

ممارهمحيضفىضخمةةقب!-سكلعلىتتحركبيضاءلملبةهةكانت

..متيمكياو

انفبمتثنم(تابهامى)الرجلقدمأحداهاأصا!تكراتوسقطت

النيرانمنوابل!فسقيماعقبهاثم..الدخانمنأبيخرعاعمو!ود.كت

."وهنالثهناا؟فا-افاشملت

الكربم:اثمر7نبلنة-الفورعلى-و.قول

.)1((1عظيميومعلابكاناتهg!-*معرأب(خن!بم))اقد

***

ايمانى:"المث

جا!إوا7دفيقة..ثواق...كأثوانخمسمرتللأ:!لثعهوديقوا!

وةهـوءاله-مصاءاجبزافىقوىنورانبحثث!أغاصهيربس(نوشيصرتسو)

انطلق.قد3وإمماتدشائيةافيهثقوبمالذىامانرأىثم..له.خيللاوهاج

.لإتساعفى؟خذثمأبيضدخانعمودمنه

كأنهاابراقة،اذنارستحراءكرةأينوزجبلممة-لمرم(شيرو)ورأى

دتصو؟ولماحسةونبمتثم،فصباحدأظاالمض؟سيومءتصوىع!صود

..كنههاجلإلى

9518:الثمرا+مو!ة)11
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وجا.سهـ-خهتص.قهتكادئديدةجراوة(تاكاهى)الرجلوبوغت

."ماعلييالنارمن؟رات-مصاقص-قبها

قومصرفاعنهايجد؟فلمممواقعوهوانعذابينظرونكمانوالقد

مماثل:مشهدفىقولهالكريمن7ا!هرمنأقتبسالمشيدهذا

.)1((،ينكرونوهمالصاعقةخدتهـمأ7))لقد

،،8

المشسهدايثالث:

آلأفتسعةهىالأنقجارامنالناشئةالحرار-كانت"ن6الشهويقول

ثي!ارتفعتالتىالمعادنائتفجيروأذات،صادفهاماكاسلفآصسفت،در%،

..مكانكلفىالحرائقوأشحلتفأضاءتالملتهبةكالشهبهبطت

الاصبع،عقلةحجمفىداءمهكييرك!السماءمنتتساقطوبدأت

علىتنزلكمانتحيثالبترولمنم!وكأمادكنا،عاليةسحابةمنتهفل

."المنظربئا.عةمنهذافزاد،،استعالاألتهاباقزيدخناالنيران

و8ماءانس!ماءمنعليهالينزلم،المحماديخرعلىنجازا!لىأمناكأتلؤد

منص!رةوممادنملتهبةحمماكانسوءمطرأصها!اوانمانحوهأوبرد

ثانبةاسقطت.ثمالسماءفىعاليةار.ئئاعاتالى!لأرضمنبياقذ!اوح!ار!

ا؟رفي.،لى

فم8فج!ا،بهابريب2فلمبإبذا3:اأئذروامومصإممريمانآالؤثناويصد

ن6القرهذايقولوفى.المحتاداغيرعلىسوءمطررة7صوفىالسماءمنن

.:المهلكينبأ،.اباثنز%،سيماالكريم

05)2("المنلىررلىمكللساء،مطراب!علي!وأمطر.ا"

1 ij4؟:ياتالد.ر!-و؟.

.3.2!:ا(حمراءرةسحر)2
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المارينعلىيميضشكاقادوءلمطرتعرضتالتىا!قربةتلكوك!ارت

هذاوفىتيمتبرمنلتلشللصومنبما،والذكرياتاتثاصمنضروباجما

أتلأريم:ن6اتشابقول

لى،برونهايينواأفلم،ادء8مكل!كلتالتىكقريةعلياتواويقد"

.)1((1نشوراسربرنلاكانوا

*0"

اريع:المش!س

علىذريةقنبلةتفجرتةكصالحادجمةالسا!ق".اضهودامولى

نبازاكىمدينةفى60ايراسقلبماتسوياماكىشققرا055تفاعأ؟

انثانية.فىمتالف،،بسرعةالمن!ةيخاحالحاصفةصفيروأخذ

لهد-والذتتوضيوتوألسيفعراستولىانذقألرءبإخكن

..ءادلتالغمتامةتحتمننطاثالذىالمرعبانههفيرذاكهو،دمه

نء؟قلفىالحقولويجتازممببيماسفحيكتسحتاطفةمرعةق!نفلق

..اءا)بصر

فىيرهاتتالمائيالصفيرقو.كطيلأمرينتط(أنباممة!مبافىان

ودذا،المشبمنكالاكانتالطعب!يةفىامرىالاساسيةألمحافىإت

ء..رهادا.تفصا؟احترقتثمتئعتتو8جمي!اتمزقت

:فنقولا!يمن7اسرلتوشبس

ع!ه"مصببهصي!ةاضقي"!د

**0

..،:اينرماتسورة)11

.83:العبرصرة)ول
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الخامس:المشى

اندفاعذلكعقب2ثمتطفضرءفجل!برق":ا!مودويقول

الفضاءفىارتفحتوقدنفسىورأيت،عاتيةريحبفعلالداخلالىالنوافذ

تدرركماتدوروهىأضياءوبعضالزجاجتناثررأبصرتالحينينمفتوح

مخيفة.وامة7دفىالشجرأوراق

بأسهاالحجرةعلىوبخستمنالورةغيرجبارةقويةقبضةكأنسعرت

ووضمتهالحجرفىماكا!جمحتثمفيهابمااوقلبتهااهزفهزتياواحدةة05

هائلين.وصخبخسجةقرأيىفوق

رفعوقد،احتوتوماويحتابهاالأرضبقلبالعاصفةصفيرأخذ

بها!مىثمتناثرماكلالاتمجارمنعمةفىذلكمننشأالذىالزاغ

..الأرضعلى

وبدأت..الصرعأصابهقدكأنهكلهابالمنعمةيطوفالرجلوأخذ

أمامالضولاسجاروتمناثرال!سفحعلىالتىالبيوتتتطايرذلئاضب

إلحجيبة.الظاصةتلكبس!ببناظريه

3أنالممرضةتينتو..جيباتراقصاتتراقصالاسياءهذهكلصارت

بقوةتتجمعثمتزحفا)سيا.هذهفبدأتالصماءالاسياءقدبتقدماحياة

نجبرعجيبةرهيبةقوةفيهيخبىءكانالذىن3ااكااكبنحت..سحرية

،..طريقهافىقع"ا-كلتسحقكانتلهحدلاضغ!ذاتمرئية

.والنباتوالحيوانوالجمادالانساناهتز:سياء9كلاهتزت!مد

..-.الرجفةاخذقا..لقدتراقصتواهتزت

الرجفةطةأضبماذالنعلم،المسهد!السمادنسنرىحتىقليلاولننتظر

الكريم.ا!مبر7نالىذطابحدربمثمعليهاوترت

**4
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السلممي:المشسه

باكوامهلاىوالمعاهلىالال!فاروقاعاتالمراتكانت،:الئهوءقول

والجروحعراةالكل..أحسامفوقأحسماآالىتولوا..البثرمن

ضون9ومنمصلدهسلخوقدالعارىالحسبمصابمنموكانمقتحة

الضمايامنظركان..النرمعاجوق!التراببببجلدهملوندكنصاة

والاذنالمينمن:أصامهمفطمكانكلهنينبعقالدمكان..لافايةمؤلما

هنيانلىالععفبىكأنبل،صضاسعقتدالضةقىالمخوكاق،والانف

.ع..الدما.هنمككلرمعتطحافمهع

-...ظرتةتوةفىباواثصتواأرضاطرصاثمد

أذرصاائقزكأءقدالأرفيقرصس!ام!ةا!اكانتكذلك

ذوالطرتاتوقا!رقيالصاظتجاياعرمكاذكلقوأرلجأ

.،الضول

.لهتجر.ضبالمثلقرضواطل-ألاسامربماثمر2نوستأنمبقثمه

00133:فههمضالوالسا!ىالظم!ىالمثسهلى!أءطب

.)؟(1"هثينداره!دلانبصه،+بثةاظقص"

-...ولبها!تكلصميم"بئوءلح!ا

،*0-

اث!هدمسالح:

مبنقوىعمودكأنها.براقةحرا.كرةائيوؤجبلضةعلى(يرو)رأى

جمنيهاحدىعلىيدهوضع،بيدارؤيتهامنيتمكنولكى..المحيؤم

..لأعرعىبافيالرؤيئوبرب

.*:المجوتفىسورة،38ةالا!رالىصورة)11

.31:ا!رسورة)18
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.أرزحقلقنفسهألقىتنبهولماساعاتعدةالوعىفقدلقد

الأخرىضدلقد..وا!ةبمينسارأنهذلكبعديذكر.ماوكل

كا.نهائيا

اغسطىضهرمنالأولالاسبوعأياماحدفىنهأالآنولننوض-هذا

الولأياتأنمفادهامملوماتعلىالص!ولالياباناستصاعت،9Iماoعاء

رهيببسلاحالابانيةالمدقا!ىضربسباطغداشنقوم!.تخدق

توافرتالتىالمملوهاتوان،انماببةالمالميةالربفىمرةلأؤليستخدم

طاقةمنلمالهالساملالتسبأسال!منضحلهالبديدالسلأحذلكعن

فمن.قاتلةواضماعاتصارىووهجضنطمثكلعلىتظمرهائلةتفجير

ساملةاطرءعمليةوتنفيذخطيطهواليابانتعضذ.اجراءأولأرالمؤكد

جنحفىالبيوءعمليةتتمأنالبديىوهن.الهد!ةالمدينةتدكلموالجنئ

!دادو،لتالى،المماديئا!وأتبراسطةكشفهااحتمالأتقلحتىالفيل

دقيقةالياباناليهاتوسلتالتىتالمحلوماتكا.واذالميةالمهنجاحفرص

ببصرهايذهبوأنه،الاصعلىالمبهيرالوهجتأفيصفتأفالدرجة

الاتمجارمكافيالبمدصحسب-مستديفاعمىأومؤقتاعمىيافيبب

السلطاتستصدرهاالتىالتحليماتأنكذلكالمؤكدفمن-منهالقربأو

قولبندابينهامنوأفي،حدأقصيالىصارمةستكونالمختصةاليابانية

مرتحلة:قافلةكللقائد

حيثوامفصاا-مئييتضولأ..هيلمقبقطع..اس)1

."صرفىنبؤء

اليابانعلىالذويةا!منبلةا!ماءقبلطما..ثمهناممثرحدث.منذلقد

.:صمبكللهكرل،و؟ئتلر!ألىالئبماةتمليماتارو!صلاصدرأن

،ا-ضكهجنتهلأ،بره!وك!،هيلهنبقكلباهلكالبر"

.)1(""ل!مرونحيثوامصوا

.06:الحبرسوهـة11(

01لا6
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ر!ودرءاعليهمضاظاوأهلهلوروعرالتلفتحظرفرضلقد

خلفهمالصيحةيسمعونثمقريتهمصبيداليلايسرونين.!م.ينتظرهم

وعندئذ-حولبميجرىلمااستطلاعا-الريزةبحكميلتقنوتسوف

الشرهذاأنالمؤكدوبئ.للامرصدعوالوشقيهكانيمكنشريصيبهم

والأيدىالآذانمثلالأخرىوأضائهمأجسامهمدونبميونهميتحلق

للصى،عيونهمتعرضهرالشرهذاممونأن-اذن-،.فلابدوالأرجا!

.وهاجضوءبسببال!ذلمممونولا

حفاظا-،أحدمنكميلتفتلا"هرذلكيلااليهبمصدرذلكأجلوهن

المشهدذلكرؤنتهمعلىتزقبنفسية2ثارلأىوتحنبا،أبصارهمس

.المول

ذلنبه.غيرالأمرلهذا-كلديرىق-صببهنهناكيكنولم

عة8،

لغةهنلوصفهااقتبسناالتى،السبحةالمثماهدضهوصد-تكفينا

الدمةمنوكانت،فائتلتوتشابت،فأوكأحمحتماالكربم7نالقر

.والتأويلاتالشروحصلانمهاذمبتذنىجحلنامماوالوضوح

808
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".-...))الحكمة!الةا*مق

اته.رسولسيدنابهانطق،الكلمجوامعمنحكمةانما0

الأمر،ررئقمنيين!اماوهرفةالأموربضائقالعلمهىوالحكمة

الحقمعرفةلجفتالحقائقأمهامنمحكمهاالىللوصوليدفعالذى

بالحمالا.المغلفواليم

نبحثأنعدينالزاهاكانالمبحثهذافىوالصالحقننشدكنافلما

ا،لنتائجباستضلاصيسمحبماوولقاترواطمنيينهاوماالضائقعن

.اسرافأوتجاوزغيرقالصحيط

*!..

صادقة--نرافاالتىالصورةرسمالانئستطيع،تقدمماضوءوعلى

و-قوم،ثمود:هملأولىالقرونمنأقواماأصابالذىالتدميرأحقيقة

كالآتى:"آلرئيسيةخطؤنجهافنلخص،مدينوأصحاب،لورو

وخربلأتمسعلىقضىضد،رهيباالأقوامبتلكحلمالقدكان

أقلهاوجيزةزمنيةفترةفىكلهذلكوتم،واذسلالحرثوأهلكالدبار

بظواهرمصحوباالتدميركانو!مدايامأوساعاتوأطولها،لحظات

الوهجمنوظللا،صيةاوسواص،تمترتسوا2فىتمثلتطبيعية

.السماءمنتسقطوقذائف،-ونيراناوا!ذاب

شونالمهلكةثاره2يحدثاستصرماالتدميرذللىنواتجمنوبقى

.عدبدة

ا؟8
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التامالتطابقذلكهو-وصهيقومأنوكافهام-خر1عاهللأوثمة

أصابالذئالذرىللتدميرالانسانيةعاينتهاالتىالمشاهدبينرأيناهالذى

المشاهدتلكوبين-4591-عامالع!ثرينالقرنمنتصففىاليابانيةأصدينةا

الكريم.القرآنعليناقصهاوالنى،ىالأولالقرون-دمير.ق

تلب!بفملهدتكلدلأولىقرونتلىان:ققر-سيلطمئاكلههئاالط

..ذلكفىضابةولا

القرنمنا!أخيرالربعمطلعافىونحن-كدممنالعلمها!قهانذلك

تدمببرفىالذريةالطاقةاستخدامفىالاستغرابأ!جهيزيل-ا)هشرين

.القرونتلك

التىالهائلةالعلاقةلأنعلمعلىالاعداديةالمدارطلةأصىلق!د س..!

تنتجصانما،أ-رع!واسماعاتوصارةضوءصورةفىلىالشهجماتصدنا

الشمسوتضيماهيليومالىالايدروجينفيهايتحولمستمرةنوويةتفاعلات

اإهائلة.الطامةهذهفتنحرر،ثانيةكلفىالمادةمنطنمليون4كنلتهامن

بقدرسحيقةأبمادعلىتتم،مسعتصرةذريةتفا!هتظلفىنميشأنناخما

حرءلتساق!نتيجة!اذىبحضيصيبنا،كماالكثيرالخيرمنهامبصيبنا

منالعلياالحمطبقاتبهتقوممارغم،الأرضعلىإممونيةم!تايأشعة

.لالقلبالشىءالامئهايصلنافلابمنمهاحاجز-جاب

ظواهر-اذن-تعتبرالذريةالانفجاراتأوالنوويةالتفاعلإتان

طبيعية.

تدميرفىالريحواستخدمت،نوحقومتدميرفىالطوفاناشخدملقد

ا)طبيمة،أعالمنعمل-والربحالطوفان-وكلاهما،هودؤ،مءافى

علبيعية.ظاههـةمنهماشكا!

!99

http://kotob.has.it



ضنعمنوظواهوهنالكلأن-مؤمنكلوقول-دائماأقولىاننى

الخللتمرفلاونواميسسننوصيسيره-قدرتهجلت-وانه،البارى

،حدثقدذلكمنسيئاانلناتراءى.واذا،الاضطرابأوالحدفةو3

فردكليهلكانقادروافه.لوادثققسيرناودقنضرؤيتنافىفالخلل

أصحابكصتستوق-واصدةلحظةفىلوالأضيرةالأولىالقرونمن

امرهوفقلتمملخلقتقدافهظقهاالتىالطبيحةقوىلكن-القبرر

سبحانه:

(38:يلاحزاب01"مقدوراقصرااللهامروكان"

سنةفعلك،بالالالمينالالهىالعقابتنزلانالطبيمةقوىأعمالومن

:كوتقاثسننمن

5((تحويلااللهلسئةجد.ولق،تبديلااللهل!ضةتج!فلن"

(3":فاطر)

80

وAاالقروننجنلكحاقالذىالتدهيرصورةأمامناوتزداد-هذا

الذرىالفربحالاتأنسبثمومنالممرافىموقفهالمدرحين،وضوحا

تلكهلكتكيففنعلمأنبائهامنالكريمنا!مر7عليناقصهاوماتتفقالتى

.القزون

ي8،

ثص:هلكتكيف

Siالرسلبينكثيروجدلمحاوراتمندارماالكربمالقرآنفى

افتصاديااءالأكلظثعال!اكانتالتىا!الةذل!"نفنطم!،-وأقوامم

وسكانيا.واجتماعيا

شله:عالحلسانطىالكريماقرآنيذبهرلثمسدفبالنسبة

يلأرضشانث!ع!ييهو،في.الهميمميىلثبصراقىميا"

.،،مبببمريبريان،كيهتوبوالملال!ستففروههيهاسنعمركمlو

161:هو!)
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تتخنرن،الأرضفىوبواممم،علا!عيطقهصعماذواذكروأ))

تمعوا!ولافه*ءفاركزوابيوتا!بالوتنضون،قصوراسهويهامن

(74:يلاعرالى!.((مفسرينالأرض

طلحهاونخلوزروع.وعيونجن!د.منين3ماههنافىأتتركون))

.((واطيعوناللهللالقوا.!منينبيوتاايجبلامنوتنحتون.هضيم

(015-61،:الشعراء)

بيوتا،الجبالوصة،ا!مصورقسكنكانتشودأنيتبينذلكمن

كاشهكما،وحصونومنشأتواسمةوسهولخفراءمراعىفىوتميش

والحد.المددوفيراشحبا

!ة

منذرىبتفجيرتمقدثمودتدميريكون2قنتوغسبق.،على:تاء

فىطاقتهمرت05./لأنحويسشنفذاق!مصمتيالتوعتاأنذلك،الجو

ومجايحطىهوثم،وا!مصورءواللووالمنشأتلتلم!ريلز!فغطصور؟

اشحاعاتويخلف،ونباتويواناقساقمنيصا!فهمايحرقاريا-

الباقيةءالبقيةعلىتقضىذرية

.ئمود.فىآناثمرقالولقد

.،يئكلونوهمالصلاكهاهلىتهم))

اكا!اذابالشلا!الهلكىضيبأنيكنفرةالاشماطلتأنكما

:ناالمر2قولمنيضماهذاولكل،الخطزدائرتاحدودفى

.ش(منتمورعواوعا،ميمعناستطاعوافما،)

هنهناكان،اثمطبىالفبمكلاسحمهالحدفيمنعلمناو!مد

توقكهربيةصواشبتولهديممعما!بمأعالىفىالذريةالتفجيرات

.لثمودذلكهنثىء!وثيمعمنماهنماكوليس.تدمرو
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نراهمالتىالمشاهدتلكنجييضقصىذرىبانفجارثمودتدميران

المشاهد:ضهومن.الكريمنالقر7علينايقصهاكمافيها

.(،ايهونايمئابصاعقةاخلىتهم،)

."جاثمينديارهمفى(عبحوا))

."الملاب(خل!م))

."بعطاغيةأهموأ))

."المحتظركهشيممحدو؟))

."اجمعينمولومهمدسناه،)

عنالرسولأحاديثقحاءوماليتفقذرىباتمطرثمودتدميران؟

كذلكيتفقهوثم،فيهاالميشي!رملوةمنطقةاكأبرت!د،ديارهم

بحيدملجأابىذهبمنهمسالحاعبلاوكاق،رغالابىقصةفىجاءوها

فىوهـارملطةترك7هااذاحتى،الذرىالهلاكفوقاه،افهحرمفىفكان

.آنذاكاسدهاعلىتزاللاكائتالتىالذريةالاشساطتقتلتهمتففتهم

ع!*،

!و!قومهلككيف

الثه:ورسلابراهيموبين،وقوههلو!بننحديثهنفىارمماكان

المنهـر،نادييفىرتلالون،ال!مبيلوتقطصن،الرجاللتاتونائني"

..الصلامبنمنكنتان4بثلىائتناقايو؟انلاقوههجوابكلنهما

ناالقريةهف!أهلمهعواثا!و6.بعبثرىابراهيمرسلناجاعتورلما

لننجينهفيهابمنأعلمنصقعوا،لوطالي!انقلا.ظافيكانوااهلها

(32-92:.كمنكبوت)"الفبرلىمنكانتأمراتهيلأواهله

كانوافقد،لوظقومعليهاكانالتىالنامةالحالةضعفهنمامذلكمن

متعبينوكانوا،الصغيرةاثعرىبعضتجاورهاقدرئيسيةقريةيمكنون

أموالهم.الناسيسمملبونملليقكطاطالحملالىاضطرهمممااقثصاديا

منيبرتانهايموءتتزيدل!ثعوثعالتىوالمنشأتالاعدادفىقلةوكانوا

.ونحوهوالخيامالطين
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قوةهنثمودعليهاكائتالتىص-الحالةتمامايختلفونبذلكفهم

وست.

،7مساحتهاوسفرلو!قوم-قرىأو-قريةفىالمنثأتضمفان

سجيلمنبحجارةأمطارهممنالكربمنالقر1يقبذكرهاختصواوما

ذرىبات!رتمقدتدميرهميكونأننتوقعيجعلنا،طينمنوجارة

..السطحمنقرببأرضى

صورةعلىلتظصطامتهمنالاكبربالضءيحتفظالانخارهذافمثل

اللبنأوالطينهن-قرىجمكلتأو-قريةقالببأنكفيلوهو،ضغط

ساف!ا.عاليهافيجمل

006نواوتفاععلىالبمهبىكماننجازاكىاتمحارانمنفبالرغم

الىالممادن-ألتيمأذاب""ضدالتربةفىالتأشرسديدكانأنهالا0،متر

،مكانكلقالجرأشوأممعلتفأضاعتالملتفبة-كالشهبهبطتثمارتفعت

الكارثة.شهودشهادةق8جاكما

عنيةمنطقة:هى،الميتالبحرجنوبثقعلوررقومقرىكاشةاولم

هذهقطعذرىتفجيرعبصوثفا.دة!الاملاحؤوالمعادنوالمنجئيزبالفوسفات

تقذفهكباتوصمخلوطاتمنهاإويبهونالمعادنتلك-عيص!ربأنكفيلالمنطقة

الىعثانيةتسقطثمءتراتكيلوعدةاررإ!ءببمضهاالتفجيرضغطقوة

قدتكو.نأنبعدالصلابة!ثديدةبللوراتمنأمطارهيئةعلىالأرض

"....وجمدلث3فتماسكت،الباردةالملياالجولطبقاتضتتر

تفاطترا-7منكا"التفجير.ضئطةة.حول":بهقذثيلاضالبذضاأن.كما.-

أفطارهيئةعلىألى.الأرضنثاليةتسفطملتفبهخممعلى"هيئةوهومنخفضة

..-..033لا.ع.س-"!ع/.،.".لايتعرضمنكلتصيبسوء

3.جما
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طن"من"بافالوروقومباأمطرالتىالحيمارةبمضوسنتلفد

بمائهتذهبثديدةحرارةمنلهبدفلاصحارةالىالطينيخولولكى

تماسكا.جزئياتهقزداد

الماليةالأبراجبناءفىالمحروقالطينيستضدمالقرونعمئراتومنذ

موصى:عهدوعلىالحصينةوالةلاع

هامانيالىفاومد،يخرىالههنممعلتما2*ايهايا:فرعونقال"

مالبين"منلأطنهوافىمومىمهأعكىلم!عرحالىلابعلالطينعلى

الأولىلحظاصافىتنشعرالذرىالاتمجمارضغطموجاتكمافتولما

فىمعراكيلوا002صتربدأىالصوتصعةصريدكبرةبسرطت

هائلةحركةملاقةيكتسحهاالتىلأجساميمطىالضن!تافان،السات

005بسرتيتوك-قوىاعصار!ايدفعالتىالطاقةتلكصكثيرا!يد

.هذهمثلأجساممن,;ضاما-الصاتفىممراكيلو

الذر-أعوادأنالصورسحلت"الاطسيرهذ!هثلصدراصةوفى

تغوعوكانتالضميفةالممحأعوادوان،ولأثعجاربوابالةخترقكات

رأسذرقول!واخترقت،..شتيمترمسأتالىالنبمجشوعفى

هننسبيارقيقةالواط-سمبالضشبيةالممبىوكائت...اصان

حذعتماهابهواضترقالتليفونأسةاحدالاداروصل..(الحديد

..الزانأشطرمنضوة

بمجموعتني!هاويمكن،لآذانضمضشةأصواتو*طصير

السكثه؟رامتمنم!طرة3تعثزاظطعالنا!كأالاسوات

.،)5(سحنيلفىوأ!ةدشةالحديدية

tVا.ص-عالحالحيبدالدكرر؟لبف-البةمورات)11

02،
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لوعلقومبهاأمطرالتىالحجارةتلكفعليكونأناذنتنوقعأ،ولنا

الصغيرةالأسلحةفوهاتمن؟فنطلقالرصاصيفعلهلماايأقلعاىمناظرا

لكونهاذل!،ليتمدىالانس!انفىتأثيرهاوانلب،رالمسدساتكالبنادق

الذرية.بالاشماعاتوملوثةمحث!اةحجارة

بعضهيتبعأىومنضودسديدصلدكل-العربعند-والسجيل

بمضا.

مطبوخةأومحماةحجارةأنهاسجيلمنححارةممنىفىأيضاذكروقد

جداطليةحرارتهكانتمافكل.ملتهبسعيرفىمطبوخةأى،جهنمبنمار

الذينوقومهابراهيممصةقكماالجحيمأوجهنميسمى

(79:الصالك).(،ايجحيمفطاقوهلايفابة4ابنواقموا"

تعرضت-عجارةأى،منضودسجيلمنحجارة"أننفهمذلكوعلى

مطراعليهمتسساقطتثم،صلدافصارتتماسكتئم،زائدةلحرارة

من-جارةث!بأفاالجارتلكتوصفوصين.بمضابمضهيتبعغزيرا

اطينامنأصلاجاءتقدالعجارةتلكأنعنفكرةيمطيناهذافان،طبن

.لأرضهنأكأ

جميمهاوتنفق،بمضابمضهايتممالأوصافهذهأنئتبينثمومن

أرضى.ذرىاتمجار!قبهاقذفالتىالحجارةوتلاس

رة-الحطتلكبأنالمفسرونقالهفيماالنطزاعادةيصذلكوعلى

اللوطىاوأسعلىتسقطكانتأنمامن-القمححبةجمفىكانتالتى

الطبيمة.فىيحدىومايتفقصحيحقولذلكباعتبار،دبر.من-فتفرج

*

نامنا!مقرر.ومايتفقأرضىذرى،ئمجارلوروأقوتدميران

ثحولتلربعهاانم!هلته!وشيمادوجعتالتىالبدوريةالمفارر"

ددممورةلسلرمصدبمااشبهبقاياالىعليهااللريةالقنبلةمفدءبمد

.1(ر!الومعاثىحيتهلسلين

+01.2
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1ياتهنلمرأفيماعليانراهمالتىالصوروقلككذلكيتفقوهو

امريم:ا!ص7في

."مسعزعئ!بزةعيبهعوت"

."ا!برمنصعبةمميفلع!رمطراو!كلفاع!يهم"

سجيلهقصدروسفاطيهايرناجطناععي!سد!ا،مإ«اللط

.مندسود"

00*

ممبئ:احسصه!مميف

."ع:7ثموهه.ثبفاله3مماكاقثمد

!صي،عنمئةجمعم!،ف!.ءمىعبم*عىا!ىم،)ه.

*رمي.؟دAكفسولا،اضيا-حيعيثبضواولا،والميزإنميد!ددا

طيلا.كنعملرواركلدا.ءعنىثتمالىممهرفعم.،ور!بس

.،بخدمىهعبلأصكيف،وث!واهكرك!

"86-عه:إ*!د!-.

!-:ثحيب.لغوقال

مالث!ميبدا.محي!صكلبمط!طيياثوثى،بف!ار!"ثى

ور،نسهمالرالنافىنفكلات2بوفار!بهطنز4أنطر4هده!

ورزهمههم!ام!بيههاممئتهنلايتمفىلمايكل.دشيدمصعيملأشه

لوبه*ات،عنهثيهاسهعمورأتادع،ص!نااش!يعنه

."!ببؤميهكؤكلتجمبهبه.*فولعضوما،هنتما*علاح

هه،"8-:هودإ

رائ!وقيرةأموالفوى،المشمنرفدفىوقومهئنيبكأن!ذسا

التمدتمندر،علىكانواثمومن،التمدادقوكئرةوجمونوج!ت

ولي،ثودلجهكائتممامطيا6كلكائتوان،وفصوربررمن.ومههر.

.-!ر!الببالضتفم!يرت
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م!ينواصحابثمودبينالممرانىاثشابهمنصورةلوجود!نضرا

أصحاب!أنأى،الكيفيةبنفسكمقدظميرهمايكوقاناذنالمتوقعفمن

الجو.منذرىات!رلحدوثنتيجةهلكوامد+يئ

يمان!س.نآالقربهااختصيمالتى،الظلة"بتلكمدين-تلمهتميزولقد

ء!فوهأحينماقكأؤأيماموفقينالمفسرفىقدامىكانتفمةصسحابةوهى

الذرىالانفجارسحابةسوىضسيهاوماء،-موآفيهاصحابة"بانا

اثأزض.الىلتهبطتحودثم،الجوىألاتجارحالة(فىعاليةتتصاعدالى

علىحدثقدمدينلأصحابالذرىالاتمجاريكون!نالمتوقعومن

الارتفاعاتفىالتفجيرانذلك،لثمودصىالذىنظيرهمنأعلاارتفاعأت

هىوتبقىوالسحابةيتصلأنيلأرضمنالمتصاعدالغارعموديمنعالعلإلا

طاقةفيهتزدادالتفجيرهنالنوحهذاانكما،تغشىماتغثىظلةبمفردها

قوم!ااشتهرالتىوالجناتالأسجارلاصاقيلزمماوهوارىابيالوهج

كا.الايكة(صحاب"باسي!صفواانهمحتى،ثعيب

القالصورهف!شميبقومفىمتضقالتمحيرمنالنوعهذاوفى

اصريم:ن6القرفىعليهاؤاهم

.،(جلاسينولرهمفىلاصبصاايرهفةتهمأخلى))

."عظيميومعللىك!ق!ت!انهوومعنل!اخلمم)،لقد

88

ولمر،المعالمووضحت،السبيلاستبانقدبكونأننرجو-والآن

قوليجملناماالأمورمنلنا

هدين،وامسح!-لو!وقوم-ضود:يلاولىالقرونتلكبان

لرملأ.بانفجارابئهدتقد

أوتواالذينمنتطنناه-ماالحدعندهذا-ئقولأنالانمداثلاثم

قولهم:عاقبةتكونان،قضيةفىJاثمويلامونص،والأيمانالمم

اعلمو*

8**
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والمصيراف:*نسان

يزالولا..((جدلاشيء!مريلانسانكان))

.تزالوما..ضالقهمنهجعلىالتمردمحاولاتقكامنةمأساتهوكاشت

دائمايسبحيانه..،نالافمناكوعهذاضياععلىيخالتا!:يشهد

نهايتهويستعجل..الصخي-جلاميلىفىرأسهوينطح..اجارفااليارنتد

.اددمارقيطرىلما

*

لوطوقومدث!ب:الأولىالقراونتلك،الدمارانسانأمثاةومن

اختارواانذلكءنأ!ث!شيمخالقهبمنهجعلىته-دلأوالقد.مدينوأصحاب

فجاءهم..واستخفافاهزوءاافهعذابجميعااستعجلوافقد..التحدىيق!ر

.ابالمذ

صالح:قومثمودفهذه

((المرسلينمنكنتانتعدفابماائتناءصالحياوقالواربهمأمرعنءننوا))

لرسولهم:قالوالوطقوموهؤلاء

.1(قبنايصلامنكئتانالذبعنابانتنا.)

لرسولهم:قالواشعيباقؤمدينأصحابوهؤلاء

.11ايصلاقينمنكنتأق،ايسماءمنكسفاعليئااسقط))

أمذاث.أ!ب،ميأانطلبواحينمبلغكلمدينأصحابهناشنحدىابلغلقد

السماء.منغاسية..الظلةفجاءتهم،السماءمنغاشية

افه.عذابجميعالقدجاءهم

902
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خلقه:فىاللهسنةهذهأن

،آياتضاعاجهميتاورسولاامهافىيبدتحتىأيقرىمطكربككانوما))

.((ظالمونوأهلهايلاايقرىمهلكىكناوما

حاصباعليهار!طنامنفمنهم:بننبهاخثناف!و))

أيهيحةاخلىتهممنومئهم

لأرضبهخسفنامنومنهم

اغرقنامنومنهم

.((يظلموننفسهم2كثواو!نييظلهرمهاللهكانوما

*

يومهقايأمنللافصانيضمنمكين،الوضوحتمامواضحاللهمنهجان

الاءقضمانهى-يرصلانالىجاءمنذ-الانسانشكلةوان،دهومح!

منالقليلأقلعلىا.لانسانيحصلولن.حولهوفيمانفسهفىوالسلام

سبقكما-يتمثلالذى،اللهمنهجأقاماذاالا،المفقودإءواهـاالأمن

:قالقول

صالح.عملبصدقهالواحدبادثهابمان

.والازصانالحصورمرعلىالس!ماءكبعليهاجمحتماهذاان

موسى.الىالوصاياأولكانتفلقد

((usوامك.اباككرم.اهامىاخرىأيهـةيكيكنلا.الهك!زب

كلريبك(1.امراةتستهلا.زورشهادة.تشهدلا.تسردلاتزنلاتقتللا

(02:خروج)

اشحيا:النبىالىالوحىهىالخالصالتوجدسهادقوكانت

الهولا.الثهانا.يكونلاوبعدىكهيصورلمقبلى:الربيقول))

!أ!أ(،3!أ:(كشمياء)."غرى
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هذاان.وخالقهبهلرالمسميحصيلاةهىالخمالصالتوحيد"ممإدةنتوكا

يرحنا:انجيليسجلهما

:وؤالايسمماءتوءئيهورفعبهذابصوعتكم))

+،lيلأبدإة:أجباةإحىه

وحلك"ضهقىالالهأنتإ*رؤ.وران

(17:يوحنا)..((طتهأردهالذىالمسيحيسوعو

ال!ه.رسولاهـجبح"الثه*اا"ا،:اللفةبنفسيعنىهذاان

يرد؟*1/ا!ءا؟امنشىءايىينخسارخيخجل-والمسييم،لانخف

قومه:وبنىخرهبهعلمماهرخاكانظلقد.فثه؟لمهح11!ا،9

لتكوناءملنىلر*حاى،حأيصايلمطمIايها:ا4و!التقدمواصداذا،))

.الأبد/4احصاةالى

الله.وئه.،ا.رابلاصايطأء،ء-!1،ىما،مح!اءونى"،ا-"اذا:إ"،ؤ،الم

تخرظلا..!.أشل!.تقتللا:وء!ايا11فاحغظ-ايحياةتد!ل!أرأر،ت:انرخظخ؟

(91:متى01كنفسكقريبكواحبخ.وأمكأبالخأكرم5رانروباتتة"!ا،!

**

!2.ءوشالاسا؟ءءليهيقومالذىالأساسهوالخالصالتوحيدواث
،ص-ا

به:ءاننهـميزأءخلم

مدtم.!2!ر)."التهيلاAلاأئهفاعلما)

كفوا41إك!!ويم.يويدولميلدلم.ايصم!الثه.احدأينههوقل))

(خلاء!v:لهءورة".((احد

ابراهـ.،لمملةوا":م،ء،*سنو!ودته3مدوصارما!مي!نديئاا!هنوءن)1

(الئساء؟كل؟رةلى)."حئيبدخا

خمولاكايهم3ءخه-.ارؤلا،ةاهو.االمتثبم9رزاأروزالوا"ثإنان))

لى(ا+ةالأ:ةورءل!).((نزو.ا.حز

:؟ايم:ألالقوبهذأفلنخنم/قولكلثلنايصدلمإ:والآنظ

...ابنالمرلىعلىرسلأم.فوني!ءهاالعزةربربكسبحاق))

(1حافياله.ردخدثهاحمدوا))

"**
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الملاصق

اللريةوبيثثهاالمناعرلالمة.

منوو!ةا!لاش.

اليهنصبضلئ!رالس!ةمىاص.
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إ!قر!217(3

النوويةلات?المطا

منالرابمالفصلفئذكرتالىاضرويةاالمعادلاتالملحؤهذايوض.ح

،(مم)1رالما*ؤفىالمذكورةإعناصرارءوزةيهااستخدمتوفد:الكتابهذا

عدد)اكواةوزنالىيشيرالرهوزأعا!ي!ةبالذىالعددأنملاحظةمع

ا"دداأنكما،(اءةلىاإ"ددبايعرفمماأوناتترونيووتاتبرومنمابها

تناتال!لزو.نالنواد-وليدورماعددإلىيثيرالرمزأسفليك!بالذى

.النرىالعددأى

الآزية:زالرهوالىبالإضافةوذلك

(الهيليومذرة)نواةهى"=2ألفاأشعة

اايهيدروجين(ذرةنواة)؟يد؟!اليروتون

!عفر(والحنةا،!النسبىزناش)ى؟ص!النيوترون

(1-والشحنة.،!النسيى)الوكأن8ء.=البوزيترون

!-1والثحنة.،=النبى)1)وزن.سي5--الائكزون

فئالداخلةاكملايموعيكونأنببالأحوالجمغوفىهذا

جمموعيتساوىأئ،العناعلهنأضاتجةآالكعللمجموعمساوياا!اكل

التفاعل،ناتجمحلنقصحالةوفى.المعادلةطرفىلكلاالرمرزأعلىالأعداد

انيتين.معادلةوفقطاقةيلىيتحوكالكعلةفرقفان

المعادلة.فئطرلكلااسموزاأسفلا،عدادمجموعيتساوىكنلك

بأرظمهامسللة:ايهاالإضارةسبقتالىالنوويةالمعادلاتيلوفما

منها.كلبنمرذكرتالى
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الرئيسيةالمراجعقائمة

سيدأدكتوراتر%صة-بزجيز05فتأليف:النوويرةالطبيعة-ا

العالمدارالناث!ر-نحتارمحمودالدكتورمرا-مة-هدارةرمضان

العرفا.

مطبعة-ءالىء!ودمح!مدالدكتورتأليف:إااهااومستقبلىالذرة-2

.5591ةالقاهر-المشراوجمةوالترالتأليفلجنة

محمدمهندسأدكتوراتر-!ة-وألانتاجالبحوثفىالنظائر-3

.ا-القاهرةالأهراموسسة-عبداللطيفإمماعيرأ

نقله-بيني!.ء!دكتورتأليف:إسا!يناعندالنرةمذهب-4

النهضةمكتبةالناثر-ريدةأبوالهادىعبدمحسدالألمانيةعن

:4691-يةالممر

القلمدارص8اظا-أ-!لىإبراهيمإمأمالدكتوردأليف:الأفلاكعالم-5

.6291-ةاقاهرا

ادعوراتأليف؟الكريمالقر2نفىالعلمىالأعجاشارواخمن-6

عا.-969-اكمرو-الطبعيرالتحرذأرمؤسسة-الفندىالدينجمالمحمد

..ةاةاسا-الأهراممؤسسة-الشؤيشىفوتأليف-ةانراقصة-7

إناصرا-ءروسزكىالفرنسيةعنتر-صة:نجازاكىأجراس-8

.الئاهرة-الآدإبمكتبة

عزابالوهابعبدإدكتوراتأليف:اأمهطارانالدردوفرالتصوف-9

.4591-القاهر-بيةاعراالكتبإحياءدار

غ!يق-طالبأف!نعلانومننأميركلاممن:ا!بلاغةانهج.ا-

-ةاقاهرا-ريةإمرإاقياإ-ياءدار-ا(فضلأبوءصدضرو

6391.
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إصا.يملافدااأبوا!ديرنمما*إلحافظأللإما:اعضيماارز!!7زاتفبشا-ا

.9691-بروت-كأالعرأثالهساحياءداش-كث!بن

اءرطبى-اىالأ:هـاىاح!دىتءصدانعبدلأث:اضثرطبىاتفتص312---

.ةالقاهر--اشعبادارأخانصحصا

العلعة-إ!بأدا!الناسر-كأازاساالفخراللإما:-ا!ثيزا!تفسحيرا-13

.طهران

*

-14*!..ATOM.Ives WashburnnhoJحمهصح.J O'Neil: AL MI-
92.Wes 75th Street. New Yuck

**0

227

http://kotob.has.it



07-

..

!-.ع

03

http://kotob.has.it



امتابمعتويات

ف!حةيصا

الأولالباب

ايحديثة.ايئريةاينظرية

تا.و!وتا؟ة

ر.بح!ة

031ايشىايضظام:الا"ول(يفه.ل

-ذهرلزا---،ردعط-ء--)ثا:ة.-ظصى.إثاء"رأجها

3171ارءهدذاكبالكو.-صلز--ىض-ترإأ-؟"ارا-:شرايزا..

.......".عوالمهاوذالمرر

000801..

...00102!.!....ؤتاريخ....!رقيايئرة:الثانىايفصل

0000013-.،المخلوحد،اثركبامنبا:ألمادذ

........الذرذذفكر

..--00000000022

فةؤ...فلىأ.لذرد:الأقدكلينفةالفلاسى+نفيرفىئدرد1

2382.ة..الينودفلىةرزفىالذرذ-)ه!تالإغر

مذهب.:.الاصلامشءت*تمنالمربالفلاسفةعتدازرردا

رترو-صاالذىالجزءورذهب-يتجزا،الذىالجزء

........ابدا

3،-000013ة.

000TVأيخذيب!القلم.فىايئرة:ايعالثالغصل

ا)فر-ائلا،ضترالأ،ربه-لأالنهسن.فجرمضىزرالذرة

0TV.-.....؟.......:.......الم!ر"ن

....الذرذاقدابى-الذرةتركيب:المثرينالفرنفىا)زررذ

-ا)جيمات.الذرى-المدد.الذرىالوزن-ومكوناتها

-.000000009346ا،خرئالذرية

فترذ-ا،كأماعىا)لمضثاحن-الضطائر.-الثنائيةالخاحسية

..الدورىالجدولبوالطىافةذ)لماW-الممرتحف

0053ت00000000000000048لضاصر
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-..007وتطببقاؤنتلالح:!رابعفمل

........صربالمناالارتقاء

دة-الذروالصبلةىوىالنوا،نفلاق.:الذريةاطاقةا

الهـءدروجينيةوالقنبلةوىالنعوا،!دماج

الذرلة-المفاعلاتلبةادا،غرات!فىالذرةاستردام

صعناعياالمثمةالظائر

*سلاسالمايمهنالوسطىأيقرونلؤثوة:افامسا!ل

رنعاللىفىالململتاريخمراجعة

ن1القر-الحديثوالملمالاسلامالاسلامئاخلم

....00701،ع.000.07العلمعوحقائق

دواب-السمواتاهلبث00Aالحلموتطلماتا،سلام

.-...00303السموات

*سلاميةالمصلاردالنوة:ال!عالسالفصل

ن2القرفىالزوجيةفظام-ن2القرفىذرةكلمة

..-..-.الر!ولمحابةاقوالفىالنرة

0.007*ملاممتصوفىأقوالفىالنرة

.....اع..-.--..ايحقيقةكفصبيلفى

88

هعتع!م!نع

يلاولىالزونفىملرىحمدهببر

مدينواصح!لو!وقومثمود

..،....7-...0700و*سول-يوسه:الطبعالنل

السابقة-والأممالقرأن-الاسلاممنالمربموهعف

...........+..............+........التاريخمن

الحاصسعهلكهع-والخفالنعرقهلكهط:التدمروسائل

...(.........1....0000الهعيحةهلكهط

،23

56

93 - 5 A

62

67

6 V

vy

-6 T

86-81

29

39

201

801

117

117

021-122

126-1.T
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135الصيحةهدىتدببر:ايثامنالفصل

07141ثمودفىالرسولأحادثمن-ثمودتدمير - ITO

0000146لو!قومتدبس

81ع-شميبتوم.لدبر

00165الثرىا!ندببر:التاسعالفصل

165-..307.-.).يخد

916.--وخواسهاالذراةالانفجاراتأ،وأع

الضفط-:الذريةالانفب،راتضنالناتجةاتالتأفي

174-200171الذريةالاشماضات-الحرارىالوهج

الانفجار-الدماريوم:الحقيقةضلىف-،هدتقريرمن

176-7177.-00التوماصابماحقيقة-المروع

Iامر.لمايقر؟نبلفةت!ازاكىكارثةوصف:أيعاشرالفصل AV

078-.2-.تمه!د

..-لثالثا..-لشانى001-لوالألمشهدا:هداث

591-0091عالسابع..-أ-،دسا..-الخاص!..-الرابع

0891أيحقيقةمطلم

00002شودهلكتكيف

022لوعلىقومهلككيف

602مديناصحابهاكيهف

*

902والمصيرالمنهع:يلاتمان

**

0212م!حق

121022ايئريةوبيانلالهاايعئاصرأتقا:(1)رقمالملحق

222-221ايئوويةالم!ادلات:(2)رفمالملحق

22را!ق -0 223 0 - ) , ( )l

*

امتابمراجع

***
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للمؤلفصدر

الأباطيل:ا5ايحقاؤقبخافلسطين.

والى؟رض!الالهىوالمهدالشصب:فى.والتاريخالعقيدةمندراسة

:هبةمكتبة:الناسرصفحة034

*ناجيل:حرفتاسائيل.

وظهـوف6591عامالفاتيكانصصدرتالتىالتبرئةاوثيقةدراسة

م!نجديدذطبعةباصداراسائيلقياممنعليهاترتبومااصدا-ها

"اليهه!د"و(أاليهودى"كلمةمنهاحذفتالتلاميذسائلواالأناجيل

المسيح.منالمدوانيةبمواقفهميتملؤساوكل

وهبةمكنبة:الناصركفحة69
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 تم تحميل الملف من

ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

http://www.al-maktabeh.com 

 
 

 

 

مكتبة إسالمية مختصة بكتب االستشراق والتنصير 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 
 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary
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